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1. Charakteristika školy 

 
1.1 Název školy: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní  

 akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

 zkoušky Znojmo, příspěvková organizace 

 IČ: 49438816, DIČ: CZ49438816 

 IZO: 600015785 

 Webové stránky školy: www.gpoa.cz 

 ID datové schránky: 5ykx84s 

 

1.2 Název a adresa zřizovatele: Jihomoravský kraj  

 Žerotínovo nám. 449/3 

 601 82  Brno 

1.3 Vedení školy 

 

Ředitel školy: RNDr. Leoš Gretz 

Zástupci ředitele školy: 

PaedDr. Ivana Herzigová 

Mgr. Eva Barnetová 

PaedDr. Jindřich Jansa 

Mgr. Ivo Chlubna 

 

1.4. Školská rada 

 Školská rada se schází dvakrát ročně a je ustanovena na tříleté volební období. Ve své činnosti se řídí § 

167 a § 168 školského zákona. 

Složení školské rady v období 2015 – 2017: 

Zřizovatelem byli jmenováni: 

- Monika Groisová 

- Bc. Jakub Malačka 

- Ing. Oldřich Staněk 

Zvolení zástupci pedagogů školy: 

- Mgr. Zdeňka Nešetřilová 

- Mgr. Pavel Kolář 

- PaedDr. Jindřich Jansa 

Zvolení členové ŠR z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: 

- MUDr. Dana Šalamounová 

- Lubica Peterková 

- Ing. Ivo Bílek 

Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Zdeňka Nešetřilová. 

 

1.5. Součásti školy 

 

Střední škola IZO: 102 867 135 

Domov mládeže IZO: 108 012 174 

Školní jídelna IZO: 103 243 275 

http://www.gpoa.cz/


Škola má 3 odloučená pracoviště:  

Dolní Česká 362/33 

Alšova 995/16 

Přemyslovců 4 

 

1.6 Obory vzdělávání  

  

kód oboru název oboru délka studia kapacita oboru 

79-41-K/81 Gymnázium osmileté studium 323 žáků 

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté studium 145 žáků 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

čtyřleté studium 250 žáků 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

tříleté dálkové 

studium  

75 žáků 

75-41-M/01 Sociální činnost čtyřleté studium 125 žáků 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté studium 125 žáků 

63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté studium 136 žáků 

18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté studium 136 žáků 

 

1.7 Zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení, ředitel 

 Škola byla zřízena jako Střední pedagogická škola v roce 1976, od roku 1993 byla rozšířena na 

Střední pedagogickou školu a Gymnázium. V roce 2000 byla provedena změna názvu školy na Gymnázium 

a Střední pedagogická škola, od roku 2005 provedena další změna názvu na Gymnázium a Střední odborná 

škola pedagogická. Od 1. 7. 2012 došlo ke sloučení s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem 

státní jazykové zkoušky Znojmo a název školy zněl Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní 

akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo. Od 1. 7. 2015 došlo k další změně 

názvu školy na Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace. Do sítě škol byla zařazena v roce 

1995. Poslední zařazení je z 5. 11. 2012. Ředitel školy RNDr. Leoš Gretz byl Radou Jihomoravského kraje 

jmenován od 1. 8. 2012. 

 

1.8 Počet žáků 

K 30. 9. 2016 studovalo na škole 986 žáků, z toho 624 dívek, 362 chlapců v 36 třídách podle oborů:  

kód oboru název oboru počet tříd celkem žáků 

79-41-K/81 Gymnázium nižší stupeň – 4 

vyšší stupeň - 4 

119 

97 

79-41-K/41 Gymnázium 4 108 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

4 120 



75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika dálková forma 

2 35 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 116 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 4 118 

63-41-M/02 Obchodní akademie 4 114 

18-20-M/01 Informační technologie 6 159 

 

Během školního roku se počet žáků nepatrně měnil v důsledku odchodu, případně přestupu na školu u 

několika žáků. Kapacita oborů ani celková kapacita školy nebyla překročena. Na domově mládeže bylo 

ubytováno 116 dívek z celkové kapacity 116. 

 

2. Personální zabezpečení činnosti školy 

  

2.1 Pedagogičtí pracowvníci školy 

 

 Mgr.Ondřej Antoš Mgr. Eliška Krausová 

Mgr. Eva Barnetová, ZŘŠ Mgr. Dana Kroutilová 

Mgr. Vlasta Bastlová Mgr. Vladislav Krčál (částečný úvazek) 

Mgr. Soňa Bazalová  Mgr. David Křivan (částečný úvazek) 

Mgr. Martin Benda Ing. Lenka Kseničová 

Mgr. Eliška Boorová RNDr. Petr Kudláček 

Mgr. Pavel Černý Mgr. Lenka Kuřátková (částečný úvazek) 

Mgr. Jindřich Červinka Mgr. Gabriela Lamichová 

Mgr. Štěpánka Čižmářová  Mgr. Iva Landová (v průběhu roku nástup na MD) 

PhDr. Dana Dočkalová Mgr. Michaela Leischnerová 

Mgr. René Dokulil Mgr. Pavlína Lisková 

Mgr. Drahomíra Dvořáková (část. úvazek, PP 

ukončen) 

Mgr. Zdena Maarová, DiS. (pouze na JŠ) 

Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Vladimíra Maňurová 

 Mgr. Eva Málková (částečný úvazek) 

Mgr. Ladislav Fiala (částečný úvazek) Mgr. Tomáš Milička 

Mgr. Marie Filipová PhDr. Jan Navrátil 

Mgr. Jaromír Finda (v průběhu roku rodičovská 

dovolená) 

Mgr. Dana Nesnídalová 

Ing.  Věra Freyová Mgr. František Nesvadba 

Mgr. Petra Fuxová Mgr. Zdeňka Nešetřilová 

RNDr. Leoš Gretz, ŘŠ Mgr. Vlastimil Novák 

Mgr. Ludmila Gretzová Mgr. Jana Novotná 

Mgr. Luděk Gross PhDr. Jana Ondrušová 

Antonín Grossberger (asistent pedagoga, PP 

v průběhu roku ukončen) 

PaedDr. Alena Paulenková 

Mgr. Jana Havlíková (DPP) Mgr. Alice Polášek 

Mgr. Yvona Helebrantová Bc. František Rubáček (částečný úvazek) 

PaedDr. Ivana Herzigová, ZŘŠ Mgr. Jaromíra Rubáčková 

Mgr. Ivo Hiess Mgr. Magdaléna Řiháková 

Mgr. Zuzana Höferová Mgr. Klára Servítová 



Mgr. Jana Holubová Mgr. Milica Schmuttermeierová 

Mgr. Blanka Horinová Mgr. Jiří Smolík 

Mgr. Dana Hrůzová Lucie Sobalová (asistent pedagoga) 

Mgr. Markéta Hummlová Mgr. Hana Soldánová 

Mgr. Ivo Chlubna, ZŘŠ Mgr. Petr Svoboda 

Mgr. Jana Chybíková Mgr. Pavel Šareš (částečný úvazek) 

PaedDr. Jindřich Jansa, ZŘŠ Ing. Tereza Špalková (částečný úvazek) 

Mgr. Janský Ivo Mgr. František Štěpnička 

Mgr. Lucie Janská Mgr. Dagmar Štrausová 

Mgr. Barbora Janulíková Ing. Jiří Talpa (částečný úvazek) 

Mgr. Pavlína Jourová Mgr. Milan Václavek 

Mgr. Jana Jurmanová (zástup za MD) Ing. Alena Valentová 

PaedDr. Eva Kantorová (částečný úvazek) Mgr. Drahomíra Vaňharová 

PaedDr. Pavel Kašpar Ing. František Vařacha (zástup za RD) 

Mgr. Monika Kašpar (pouze na JŠ, PP ukončen 

v průběhu roku) 

Mgr. Olga Veselá 

Ing. Eva Kaššová Mgr. Vlasta Veselá 

Mgr. Pavel Kolář Mgr. Jarmila Vítková (částečný úvazek) 

PhDr. Yvona Kottová (v průběhu roku nástup na 

MD) 

Mgr. Ladislava Vrbková 

 

Na mateřské dovolené byly: Ing. Petra Čermáková, Mgr. Lada Hanzalová, Mgr. Iva Jurmanová, Mgr. Hana 

Kuřítková, Mgr. Iva Landová, Jitka Mikelová, Zdeňka Nováková, Mgr. Eva Suchá 

Do starobního důchodu odešel: Mgr. Ladislav Fiala 

Externí učitelka: Mgr. Jana Vykoukalová 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci podle příslušného právního předpisu. Na škole 

působili tři výchovní poradci, kvalifikovaná koordinátorka environmentální výchovy, koordinátor ICT a 

koordinátoři ŠVP, metodik prevence rizikového chování.  

Výuka je zajištěna ze 100 % kvalifikovaně. Složení pedagogického sboru je věkově vyvážené. 

 

Na domově mládeže pracovaly plně kvalifikované vychovatelky: 

Jarmila Vikturnová – vedoucí vychovatelka 

Mgr. Kateřina Polášková 

Mgr. Jana Menyjarová 

Jana Traxlerová 

 

Dále na domově mládeže pracovaly dvě asistentky vychovatelek s pedagogickou kvalifikací: 

Gražyna Hricko 

Eva Waasová 

 

2.2 Správní pracovníci 

 

Ing. Věra Simandlová, hlavní ekonom  

Zdeňka Kulhánková, účetní 

Ing. Jitka Šoukalová, mzdová účetní 

Bc. Radka Malinová, asistentka ředitele 



Petr Jarosch, údržbář 

Pavel Novák, technik počítačové sítě 

Dalibor Kulhánek, provozář školy 

 

Uklízečky:  

Stanislava Biščiáková, Božena Bursíková, Andrea Částková, Veronika Drápalová (zástup za dlouhodobou 

nemoc) Olga Kovaříková, Monika Krátká, Petra Molíková, Jarmila Muchová, Vlasta Robotková, Eva 

Tomášková 

 

Provoz školní jídelny zabezpečovali: 

Daniel Kříž – vedoucí školní jídelny, Ivona Jaroschová – účetní ŠJ, Alena Huňová – šéfkuchařka, Hana 

Bartesová, Lenka Dočekalová, Jaroslava Gazdová, Olga Jelínková (částečný úvazek), Jolana Kubišová, 

Sylva Mokrohajská, Pokorná Lenka, Radka Polášková, Jaroslava Rehbergerová (částečný úvazek)  

 

Vrátní: 

Josef Pojer, Božena Seveldová, Anna Vaculová 

 

3. Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 

 

Přijímací řízení bylo ve školním roce 2016/2017 pro nový školní rok 2017/2018 konáno podle 

platných právních předpisů. Ředitelem školy byla v zákonem stanoveném termínu zveřejněna kritéria 

přijímacího řízení pro jednotlivé obory. V prvním kole přijímacího řízení všichni uchazeči konali jednotné 

přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky uchazeči 

vykonali ještě praktickou zkoušku z výtvarné výchovy, tělesné výchovy a hudební výchovy.  

 

Uchazeči byli hodnoceni dle výsledků z jednotného testu z českého jazyka a matematiky, prospěchu ze ZŠ, 

dle dosažených úspěchů v soutěžích a dalších předpokladů. Zájemci o předškolní a mimoškolní pedagogiku 

byli navíc hodnoceni z praktické zkoušky. 

 

Přehled počtu podaných přihlášek na jednotlivé obory:  

 

Kód oboru Název oboru Délka 

studia 

Počet 

přijímaných 

Počet 

přihlášek 

Počet zápisových 

lístků 

79-41-K/81 Gymnázium 8 30 97 30 

79-41-K/41 Gymnázium 4 30 73 27 

75-31-M/01 Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

4 30 76 30 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 30 46 23 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 4 30 64 28 

63-41-M/02 Obchodní akademie 4 30 84 30 

18-20-M/01 Informační technologie 4 30 58 30 

 

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené dálkové studium se pro školní rok 2017/2018 

neotevíral, neproběhlo tedy pro tento obor přijímací řízení.  

Podaná odvolání byla vyřízena v rámci autoremedury ředitelem školy, ve 4 případech bylo odvolání 

postoupeno nadřízenému orgánu. Ten svým rozhodnutím potvrdil rozhodnutí ředitele školy v plném 

rozsahu.  

  



 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

4.1 Maturitní zkoušky 

Žáci pedagogických oborů konali praktickou maturitní zkoušku v dubnu 2017, obory obchodní 

akademie během měsíce května. Všechny čtyřleté obory i osmiletý obor absolvovaly společnou část a 

profilovou část maturitní zkoušky v průběhu měsíce května 2017. Studenti oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika – dálková forma studia konali pouze profilovou část maturitní zkoušky. 

Celkem 11 žáků volilo nepovinnou matematiku+.   

 

kód oboru název oboru počet 

maturantů 

celk. 

průměrný 

prospěch 

prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl 

79-41-K/81 Gymnázium 27 1,667 17 10 

79-41-K/41 Gymnázium 20 2,188 6 14 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

32 2,006 10 20 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika dálková 

forma 

20 1,163 17 3 

75-41-M/01 Sociální činnost 28 2,374 1 26 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 27 2,167 6 20 

63-41-M/02 Obchodní akademie 23 2,167 5 16 

18-20-M/01 Informační technologie 31 2,555 3 26 

 

Absolventi IV. A – Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Blažková Alena, Bobková Miroslava, Brejchová Simona, Cingelová Nikola, Dobešová Terezie, Dokulilová 

Petra, Fafílková Kateřina, Fajkusová Andrea, Holá Adriana, Jurková Tereza, Koudelová Nikol, Kozlová 

Jana, Langová Marie, Louštilová Aneta, Malotínová Barbora, Michalová Vendula, Pospíšilová Andrea, 

Růžičková Lucie, Saturková Michala, Spoustová Eliška, Stejskalová Iveta, Svobodová Sabina, Ševčíková 

Hana, Šimková Veronika, Šloufová Veronika, Uhlířová Eva, Virglová Kateřina, Vlčková Martina, 

Ondruchová Iveta, Hansalová Nikola, 

 

Absolventi III. D – Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium 

Borovičková Simona, Toboláková Veronika, Bc. Pavlína Jelínková, Hanáková Zoja, Mgr. Martina 

Němcová, Hrubešová Nikola, Jeřábková Vladislava, Mgr. Lada Kočaříková, Bc. Markéta Matoušková, 

Mgr. Markéta Markelová, Muchowitzová Jana, Pekárková Šárka, Mgr. Kateřina Prudíková, Řehořová 

Petra, Šobrová Michaela, Hložková Aneta, Šobová  Renata, Machačová Veronika, Félisová Karolína, 

Klvačová Olga 

Absolventi IV. B – Sociální činnost 

Bauerová Linda, Buchta Kamil, Čechová Renata, Drlíková Lenka, Grulichová Denisa, Hloušková Lenka, 

Chaloupková Kateřina, Knothová Blanka, Krchňáková Michaela, Kryšková Nikol, Malá Ivana, Menclová 

Barbora, Minaříková Natálie, Redková Aneta, Smejkalová Eva, Šabatová Denisa, Švanerová Kateřina, 

Tumpachová Ivana, Tvrdý Jan, Valentová Petra, Vidourková Kamila, Vojtěchová Klára, Závěrková Jiřina, 

Nováková Eliška, Tomolová Kristýna, Prokůpek Petr, Zbořil Roman, 



Absolventi IV. C – Pedagogické lyceum 

Bartesová Veronika, Cihlářová Michaela, Čermáková Bára, Faragová Eliška Isabella, Fikrová Hana, 

Filipovszká Gabriela, Hadenová Jana, Kacetlová Klára, Krejčí Ivana, Kutlvašrová Kateřina, Kytlica 

Stanislav, Nejedlíková Marie, Pavlas Jan, Polák Tomáš, Rehbergerová Lucie, Schusswohlová Barbora, 

Sichová Veronika, Sikmundová Gabriela, Šalandová Michaela, Šich Adam, Šubert Martin, Švédová 

Martina, Tesařová Karolína, Tvrdá Dominika, Vudková Denisa, Slaný Ondřej,  

Absolventi 8. A – Gymnázium 

Bětík Karel, Brounek Lukáš, Brounková Lucie, Březina Tomáš, Drbalová Eva, Fiala Lukáš, Heverová 

Kateřina, Horová Anežka, Irovský Dominik, Kacetlová Denisa, Kaliská Tereza, Kopečná Klára, Kotoučová 

Eva, Krátký Jindřich, Lazárek Tomáš, Nešporová Lucie, Pavlů Lucie, Půčková Bára, Rozvadovský Ondřej, 

Stulhofer Jan, Šarešová Vendula, Šípová Kateřina, Tomášek Petr, Vyskotová Kateřina, Dvořák Jakub, 

Habrdlová Veronika, Gurová Jiřina 

Absolventi 4. B - Gymnázium 

Bártová Marie, Holík Patrik, Jadrný Jaroslav, Kohoutek Jakub, Korková Pavla, Kozdas Leoš, Mucha Jiří, 

Navrkalová Eliška, Novotný Jakub, Radnický František, Simek Tomáš, Suchá Kateřina, Sulz Christina, 

Šandová Hana, Vajdíková Barbora, Vrána Lukáš, Kosková Kristýna, Nypl Petr, Pokorný Luboš, Strýčková 

Lucie 

Absolventi E 4. B – Obchodní akademie 

Bastl Ladislav, Benešová Iva, Fafílková Petra, Franc Jakub, Husová Michaela, Kesslerová Simona, 

Kňazovčíková Eliška, Kročilová Michaela, Kudrnová Aneta, Nováková Petra, Pokorná Alena, Pokorná 

Vendula, Sobotková Kamila, Šoba Martin, Šobová Romana, Vejvodová Nikola, Worbisová Hana, Dolejší 

Gabriela, Bulínová Klára, Hartmanová Michaela, Ondrák Marek,  

Absolventi E 4. C – Informační technologie 

Brabenec Martin, Bulín Petr, David Petr, Dočekal Jaroslav, Dusík Radek, Fiala Petr, Hubený Michal, 

Chalabala Luboš, Chvátal Martin, Jarmara Michal, Jelen Vojtěch, Ježek Jan, Křemeček Rostislav, Kulík 

Pavel, Mašek Patrik, Niederhafner Radek, Plaček Patrik, Prchal Jakub, Stuchlík Tomáš, Surových Denis, 

Šindelář Martin, Švestka Tomáš, Teplý Aleš, Vaněk Michal, Vlček Antonín, Vyklický Tomáš, Ondrovčák 

Lukáš, Svída Richard, Malár David. 

4.2 Hodnocení prospěchu za  2016/2017 

Úroveň klasifikace je s nepatrnými výkyvy zhruba stejná jako v minulých letech. Nejslabších studijních 

výsledků dosáhly obory Informační technologie, Sociální činnost, a Obchodní akademie, nejlepších 

výsledků naopak dosáhl obor osmileté gymnázium, ale i obor Předškolní a mimoškolní pedagogika dálková 

a denní forma studia. Více je uvedeno v následující tabulce: 

kód oboru název oboru průměrný 

prospěch 

prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

79-41-K/81 Gymnázium 1,669 93 122 1 

79-41-K/41 Gymnázium 1,864 39 67 2 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

1,676 34 86 0 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika dálková forma 

1,268 30 5 0 

75-41-M/01 Sociální činnost 2,239 5 99 10 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1,833 36 80 5 

63-41-M/02 Obchodní akademie 2,040 27 84 3 

18-20-M/01 Informační technologie 2,343 16 138 4 



 

Žáci, kteří neprospěli, konali opravné zkoušky v měsíci srpnu a září 2017. Některým bylo povoleno 

opakování ročníku a někteří ukončili studium na této škole.  

  

4.3 Jazyková škola – anglický jazyk 

Studium zahájilo 16 studentů, z toho 15 užívalo status studenta. 3 studenti studium ukončili z důvodů 

dodatečného nástupu na VŠ, nebo nástupu do zaměstnání. 

  Přehled dosažených výsledných certifikátů: 

       

Název dokumentu Počet úspěšných studentů 

Osvědčení o absolvování jednoletého jazykového kurzu s denní výukou 

(účast 75%) 

7 

Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) 1 + 1 z řad veřejnosti 

Státní jazyková zkouška základní (B 2) 0 

Mezinárodní zkouška Cambridge FCE  4 

 

Přehled zaměření výuky vyučujících v jazykové škole při GPOA Znojmo 

 

Vyučující Aj Zaměření výuky 

PhDr. Yvonna Kottová do 31.1. psaní, use of English, konverzace 

Mgr. Kuřátková Lenka gramatika, čtení, poslech 

Mgr. Kudr Alice učebnice 

Mgr. Maarová Zdena od 2.2. psaní, use of English, konverzace 

 

V rámci spolupráce s Jazykovou školou P.A.R.K. Brno a certifikačním centrem mezinárodních zkoušek 

Cambridge si studenti vyzkoušeli MOCK testy, absolvovali ústní pohovory a 7 studentů se přihlásilo 

k vykonání mezinárodní jazykové zkoušky FCE úrovně B2.  

Při hodnocení ročního studia na jazykové škole se studenti pozitivně vyjadřovali k odborné úrovni výuky 

a samotných vyučujících a příjemné atmosféře ve výuce. 

 

4.4. Nepovinné a volitelné předměty, mimoškolní aktivity, vzdělávání a výchova mimo vyučování 

 

Kromě povinně volitelných předmětů v jednotlivých studijních oborech G, SPgŠ, OA a IT žáci navštěvovali 

nepovinné předměty - jazyk anglický, jazyk latinský, jazyk ruský, německý jazyk, španělský jazyk, sborový 

zpěv, sportovní hry, šachy, znakový jazyk, programování – Tvorba mobilních aplikací, arteterapie, filmová 

výchova, kurz angličtiny pro přípravu na First Certificate of English, kurz němčiny pro přípravu na 

mezinárodní zkoušku Goethe Institutu.  

Škola organizovala lyžařský výcvik pro 1. a 2. ročník nižšího gymnázia, pedagogické obory a vyšší 

gymnázium, na základě zájmu se někteří žáci zúčastnili lyžařského zájezdu do Itálie spolu se ZŠ ul. 

Mládeže.  Byl zorganizován sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníků pedagogických oborů (vodácký 

a cyklistický) a 7. ročník gymnázia (vodácký). Žáci prvních ročníků pedagogické školy (mimo třídy oboru 

Sociální činnost) absolvovali plavecký kurz.  Žáci 3. ročníku pedagogického lycea měli týdenní kurz 

specializací ve zvolených výchovách. Žáci všech prvních ročníků rovněž absolvovali dvoudenní adaptační 

kurzy na začátku školního roku. 

Teoretické vzdělávání vhodně doplňovaly exkurze, besedy, přednášky a výlety do zajímavých míst ČR 

s cílem praktického poznání probírané látky (besedy se zástupci Úřadu práce, besedy o pojišťovnictví – 

zástupce z České pojišťovny, Reiffeisen Bank, beseda se senátorem nebo i besedy s úspěšnými podnikateli 

a sportovci). 



Nižší ročníky gymnázia pravidelně navštěvovaly divadelní představení ve městě Znojmě v rámci výuky 

jazyka českého, pro starší ročníky gymnázia a pedagogické školy byly organizovány zájezdy do divadel 

v Brně a jiné výchovné a vzdělávací programy. Například účast na soudních jednáních pro mladistvé na 

Okresním soudě Znojmo, exkurze v Laufen Znojmo, beseda Socrates o studiu na VŠ, beseda o studiu 

v USA, exkurze studentů 4. ročníku v Praze, exkurze Cesnet, FI MUNI Brno, prezentace vysokých škol 

MendelU PEF, SVŠE Znojmo, UTB Zlín. Prezentace ČEZ – jaderná maturita, modelová klimatická 

konference v Otevřené zahradě Brno, společný projekt žáků na globální témata „Palmový olej“, 

„Hospodaření s vodou“, prezentace Policie ČR „Nedej drogám šanci“, přednáška Městské policie Znojmo 

na téma Prevence kriminality. V celorepublikovém soutěžním kvízu v rámci projektu Kraj pro bezpečný 

internet škola byla vyhodnocena na 1. místě v JMK a 2. v ČR za největší počet účastníků. Dvě žákyně 

převzaly cenu za úspěch v kvízu, jedna žákyně byla oceněna za úspěch v kvízu Plus. Žáci Obchodní 

akademie se zúčastnili různých oborových soutěží -„Ekonomický tým“, celorepublikové soutěže „Má dáti, 

dal“, Finanční gramotnost atd. Tříčlenný tým žáků Obchodní akademie postoupil ze 116 soutěžících do 

finále projektu „Soutěž a podnikej“ se svým návrhem autobusové zastávky – „Autobusová zastávka žije“. 

Za výsledky v této významné soutěži byl žákovský tým přijat do klubu JA Alumni Czech Republic.   

Pěvecký sbor ZNOIMIA při GPOA pořádal vánoční koncerty pro žáky školy a také na závěr školního roku, 

vystoupení v rámci znojemského adventu, sbor vystoupil ve Vídni a reprezentoval na Hudebním festivalu 

SPgŠ v Brně. Žáci specializace dramatické výchovy inscenovali Strašidelné podzemí v rámci Muzejní noci 

na znojemském hradě, masopustní průvod ve Znojmě, žáci oboru PMP nastudovali a zahráli několik 

pohádek dětem z mateřských školek apod. Dva týmy žákyň oboru PMP zahájily práci na vzdělávacím 

projektu pro děti v MŠ ve spolupráci s JMM ve Znojmě. Projekt reminiscenčních kufříků s názvem „Babi, 

dědo, vzpomínej“ byl výsledkem práce žáků oboru Sociální činnost v zájmovém kroužku arteterapie. Na 

OA byl zahájen úspěšný projekt „Osobnosti na GPOA aneb Úspěch není náhoda“. Projekt pokračuje a jeho 

cílem je získat inspiraci k nalezení vlastního studijního nebo pracovního cíle na základě reálných profesních 

příběhů úspěšných osobností z našeho regionu. Žáci studijního oboru Obchodní akademie E3.B 

provozovali úspěšně po celý školní rok studentskou kavárnu pro žáky školy v rámci Studentské společnosti. 

Žákům oboru IT v rámci spolupráce s firmou Microsoft  

bylo umožněno zapojit se do programu MINE CRAFT, získat certifikát pro ovládání produktů Microsoft. 

Žáci se rovněž zúčastňovali během celého roku divadelních či muzikálových představení, studentský 

parlament vydával školní časopis, spolupracoval s vedením školy a pomáhal při zajišťování dnů otevřených 

dveří, studentského Majálesu, zkoušek nanečisto pro uchazeče o studium, organizoval burzu učebnic, 

charitativní sbírky a akce apod. 

  

4.5 Činnost Domova mládeže 

Ve školním roce 2016/2017 se žákyně z domova mládeže opět zapojily do společenských, kulturních a 

sportovních akcí. Přehled volnočasových aktivit a výchovně vzdělávací práce v DM je uveden v následující 

tabulce:   

 

termín akce stručný popis akce 

6. 9.2016 Seznámení s městem, v němž dočasně pobýváme 

 Návštěva historického centra a významných památek 

 Seznámení s důležitými institucemi (nádraží, městský úřad, knihovna, 

nemocnice) 

 

15 .9. 2016 

19 .9. 2016 

 

Zahájení tanečních kurzů 

 Single  – sál hotelu Dukla 

 Mighty Shake – sál hotelu Dukla 



2 .9. 2016 „Pohádkový les“ – soutěžní odpoledne pro děti v Městském lesíku, pořádané ve 

spolupráci se Sokolem Znojmo  

3.10.2016 Městská knihovna – návštěva filmového představení v rámci preventivního programu 

(osudy drogově závislých) 

6.10.2016 „Dobytí severního pólu“ – divadelní představení Divadelního spolku MV v městském 

divadle ve Znojmě 

13.10.2016 Stužkovací večírek IV.A 

19.10.2016 Stužkovací večírek IV.C 

21.10.2016 Stužkovací večírek IV.B 

1.11.2016 Bílá prodloužená v tanečním kurzu Mighty Shake – využití prodloužené lekce, 

rozhovory s rodiči dívek 

10.11.2016 Schůzky s rodiči – Den otevřených dveří 

4. 11. 2016 

 

Den otevřených dveří v DM– prezentace zájmových činností DM, ukázka pokojů, 

studoven, kuchyňky a seznámení s režimem dne 

 

11.11.2016 

18.11.2016 

19.11.2016 

Návštěva plesů GPOA, setkání s bývalými absolventy   

P IV. A –– hotel Dukla 

P IV. B + PIV. C  – hotel Dukla 

Gymn.IV.B- hotel Dukla 

22.11.2016 Beseda a autorské čtení spisovatelky a scénáristky P. Dvořákové – kniha „Sítě“ 

v Městské knihovně 

22.11.2016 Adventní pečení – vánoční perníčky 

24.11.2016 Divadelní představení v MD Znojmo – „Balada z hadrů“ – divadelní spolek M. 

Výhodové 

30.11.2016 Schůzka s vedoucím školního stravování s p. Křížem  

30.11.2016 Adventní pečení – vizovické pečivo  

1.12.2016 Závěrečný ples v tanečných Single  

5.12.2016 Mikulášská besídka – spolupráce se Střediskem volného času ve Znojmě 

5.12.2016 Adventní stánek na Horním náměstí – prezentace na vánočních trzích  

6.12.2016 Závěrečný ples v tanečných Mighty Shake 

7.12.2016 Mikulášská besídka Městského úřadu v Dukle 

19-21.12. Adventní posezení jednotlivých skupin 

19.12.2016 Slavnostní vánoční večeře ve školní jídelně 

20.12.2016 Nabídka a návštěva adventního koncertu ve Znojmě i v aule GPOA, Vánoční koncert 

sboru Znojmia 

16.2.2017 Šibřinky – akce s TJ Sokol Znojmo 

28.2.2017 Masopust – akce školy 

23.3.2017 Přednáška o zdravé výživě z výživovou poradkyni K. Polákovou v Znojemské Besedě 

20.4.2017 Rozloučení s maturantkami – předání drobných dárků + „kulatá párty“ – společná 

návštěva bowlingu 

25.4.2017 Volejbalový turnaj ve spolupráci s DM Dvořákova 

4.5.2017 „Majáles“ – účast dívek na akci  

10.5.2017 Vycházka Národním parkem Podyji – Nový hrádek 

21.6.2017 Vyhodnocení plnění úklidových povinností – drobné sladké odměny nejlepším 

pokojům 

26 – 28.6. 2017 Skupinová rozloučení 



 

 

Vychovatelky domova mládeže zajišťovaly i víkendové ubytování pro veřejnost. Od září 2016 do konce 

srpna 2017 se v DM ubytovalo 980 osob. Získané prostředky byly také použity pro zlepšení prostředí a 

vybavenost DM. Pořídilo se 28 ks nových dek pro žákyně ubytované v prvním patře, byla zakoupena nová 

lednice a nová televize sloužící všem dívkám ubytovaným v DM.  

 

4.6. Školní jídelna 

Ve školním roce 2016/2017 zabezpečovala školní jídelna stravování především pro naše žáky a 

zaměstnance. Kromě nich navštěvovali školní jídelnu i cizí strávníci, kteří hradili plnou hodnotu stravy. 

Kolektiv kuchařek pravidelně připravoval celodenní stravu pro asi 110 studentek naší školy 

ubytovaných na internátu. Obědy odebíralo celkem asi 740 strávníků, z toho bylo 250 cizích strávníků, 410 

studentů a 80 zaměstnanců naší školy.  Každý den bylo možné vybírat ze dvou variant hlavního chodu, bylo 

zavedeno i dietní stravování - ( bezlepková strava). Jídelníček je pravidelně konzultován a kontrolován 

výživovým poradcem. 

Kromě této pravidelné činnosti zajišťoval kolektiv kuchařek stravu také pro víkendové pobyty veřejnosti. 

 

 

5. Uplatnění absolventů 

 

5.1 gymnaziální obory 

Absolventi gymnázia většinou pokračují ve vysokoškolském studiu na veřejných vysokých školách. 

Přehled je uveden v následující tabulce: 

 

vysoká škola fakulta  G8.A  G4.B 

UK  lékařská 2 
 

  filozofická 1 
 

  Husitská teologická  1 

  přírodovědecká  1 

MU filozofická 1 1 

  lékařská 1 1 

  pedagogická 3 3 

  právnická 1 
 

  přírodovědecká 3 1 

  sociálních studií 1 
 

  sportovních studií 
 

1 

UP filozofická 
 

1 

MENDELU agronomická 
 

1 

  provozně ekonomická 1 
 

  Regionálního rozvoje 
 

1 

   žurnalistika 1 
 

JAMU divadelní 
 

1 

VUT Brno strojní inženýrství 1 1 

   architektura 1 
 



 stavební  1  

 chemická  1 

VŠE* Praha ekonomická 1 
 

 VŠ polytechnická Jihlava   1 
 

 Ostravská univerzita lékařská  1 
 

ČVUT Praha strojní inženýrství 1  

JČU  sociální služby 1  

 ekonomická 1  

 pedagogická  1 

SVŠE Znojmo  1 1 

Studium zahraničí Velká Británie -University of Aberdeen 1  

 Kanada - Toronto – Anglická filologie 1  

Newton College Brno   1 

JŠ GPOA   1 

SŠ   1 

 

 

5.2 Pedagogické obory 

 

vysoká škola fakulta P IV.A P IV.B P IV.C 

UK Praha pedagogická  1 1 

 Husitská teologická  1  

MU filozofická 
 

2 1 

  pedagogická 4 2 5 

UP pedagogická 1 1 6 

 tělesné kultury   1 

 filozofická   1 

 právnická   2 

UHK pedagogická 
  

1 

JČU pedagogická 4 2 2 
 

zdravotně sociální 
 

1 
 

UTB Zlín humanitních studií 
 

2 
 

 
 pedagogická 1 

  

SVŠE Znojmo   
 

1 
 

jazyková škola GPOA   5 
  

VOŠ  vyšší odborná škola umění 
  

1 

   2  

zaměstnání v oboru 14 6 1 

 mimo obor  4  

 v zahraničí – Au pair  1  

 Studium v zahraničí italština 
  

1 

 SŠ 
 

1 
 

1 

neabsolvoval   1 
 

1 

neznámo   
  

2 

 



5.3 Obchodní akademie a informační technologie 

 

vysoká škola fakulta E 4.B E 4.C 

MU filozofická 
 

2 

  informatiky 
 

2 

  pedagogická 
  

  právnická 
  

VŠE Praha  managementu 2 
 

MENDELU agronomická 2 1 

 Provozně ekonomická  4 

 Systémového inženýrství  1 

 informatiky  1 

 Česká zemědělská univerzita Praha Provozně-ekonomická 1 
 

VUT Brno Informačních technologií 
 

1 

  2  

UPA  ekonomicko-správní 2 
 

JČU České Budějovice ekonomická  1 
 

VŠ technická a ekonomická ČB  ekonomická 1 
 

Newton College Brno   1 

VŠP Jihlava   2 

Univerzita obrany Brno   1 

SVŠE Znojmo   1 
 

Via University College AArhus   1 

zaměstnání v oboru 11 6 

  mimo obor 
 

5 

  v zahraničí 
  

jazyková škola GPOA   
 

2 

Úřad práce     0 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) působil na škole v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vykonával tedy činnosti 

metodické, koordinační, informační a poradenské. 

ŠMP se v průběhu školního roku zúčastnil dvou seminářů, pořádaných Pedagogicko-psychologickou 

poradnou ve Znojmě, dále pak semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Brně, zaměřeného 

na duševní zdraví a rovněž odborné konference Fórum prevence 2017, pořádaného Jihomoravským 

krajským úřadem v Brně. 

Konkrétní činnosti ŠMP byly v letošním školním roce následující.  Výrazně přepracoval minimální 

preventivní program, zveřejněný na webových stránkách. Zaregistroval naši školu ihned po vzniku do 

nového preventivního systému Nenech to být, doporučovaného školám MŠMT, nedošlo zde dosud 

k žádnému oznámení. Odeslal do centrálního sídla on-line výkaznictví statistiku, týkající se činnosti 

v oblasti prevence rizikového chování na naší škole. 

  ŠMP zařídil přednášku s besedou ředitele ACET Mgr. Kramputy na téma Sex, AIDS a vztahy pro G 

1. B, G 5 A, E 1. B, E 1. C. Zprostředkoval program Policie ČR - Nedej šanci drogám pro G 1. B, G 5. A, 

E 1. B, E 1. C, P 1. A, P 1. B, P 1. C. Uskutečnil objednání preventivních programů o právní problematice 



Městské policie Znojmo a o kyberšikaně, tyto byly realizovány pro P 1. A, P 1. B, P. 1 C, E 1. B, E 1. C, G 

1. A, G 1. B. 

ŠMP se podílel na řešení situace v souvislosti s oznámenou údajnou slovní šikanou v G. 4. B, tato byla 

řešena smírně. Podílel se doporučením k řešení situace s oznámenou slovní šikanou v E 2. C, oběť dochází 

na konzultace k psychologovi, kde se učí větší odolnosti, agresoři byli upozorněni, aby nevytvářeli drobné 

narážky. Byl přítomen řešení kyberšikany vyřešené bez prodlení ředitelem školy se studentkou P 3. C, jež 

se omluvila své vyučující. 

V oblasti prevence ŠMP vyzdvihuje tímto iniciativu Mgr. Janulíkové při preventivním projektu 

„Chceme být zdraví“, uskutečněného pro děti základních škol, s přítomností zástupce Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ing. Klikové. Dále pak aktuálně velmi oceňuje razantní řešení ze strany vedení školy - naprostý 

zákaz kouření v budově naší školy.  

ŠMP projednal s koordinátorem dalšího vzdělávání, tzv. šablon, zařazení seminářů pro naše vyučující, 

týkajících se klimatu třídy, šikany, kyberšikany, zařazení uvedených témat bylo přislíbeno. ŠMP se 

průběžně setkával s dobrým přístupem našeho vedení školy i spolupracovníků k řešení aktuálních úkolů.  

 

Činnosti výchovného poradce  

Výchovní poradci v průběhu školního roku poskytovali informace o možnostech studia na škole, 

jednotlivých studijních oborech v rámci Dnů otevřených dveří a na besedách s rodiči žáků 9. tříd.  

V průběhu školního roku bylo řešeno několik případů nevhodného chování mezi žáky a žáků vůči učitelům. 

Ve spolupráci s PPP byly připraveny podklady pro žáky s SPU, zdravotním či sociálním znevýhodněním. 

Vše bylo vyřešeno aktuálně, ve spolupráci se zákonnými zástupci, třídními učiteli a v jednom případě se 

školním metodikem prevence. Žáci se zúčastnili všech akcí zaměřených na prevenci závadového jednání 

(beseda na Městské policii Znojmo, beseda se zástupci ÚP). Maturitní ročníky byly informovány v rámci 

kariérního poradenství průběžně na nástěnkách, případné individuálně v rámci osobního setkání. Novinkou 

v minulém školním roce byla realizace projektu Osobnosti, aneb úspěch není náhoda, který měl přiblížit 

cestu osobností z různých oblastí za profesním úspěchem. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – výběr z nabídek seminářů realizován po zralé úvaze tak, aby 

sloužil k profesnímu rozvoji pedagoga v teoretické nebo praktické rovině. Vedení školy organizovalo kurzy 

DVPP zaměřené na zvýšení a prohloubení IT gramotnosti. Kolegové vyučující předměty IT se v kurzech 

pro své kolegy zaměřili na prohloubení a rozšíření dovedností v MS Word, Excel, Moodle, fotografování 

a úprava fotek. Dvě učitelky zahájily studium k rozšíření kvalifikace v rámci Celoživotního vzdělávání na 

VŠ zaměřené na osobnostní a dramatickou výchovu. Ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se 

zúčastňovali dalšího vzdělávání podle plánu DVPP a vlastního plánu profesního rozvoje. Jeden pedagog 

vyučující předměty IT se zapojil do programu Microsoft Innovative Education Expert a zastupoval Českou 

republiku na celosvětové týdenní konferenci v Kanadě. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola organizovala podzimní a lednový Den otevřených dveří pro veřejnost, přijímací zkoušky nanečisto 

pro uchazeče o studium, prezentovala studijní obory na přehlídkách středních škol (burzách) ve Znojmě, 

Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Břeclavi. Kromě těchto prezentací zástupci školy informovali rodiče a žáky 

9. tříd ZŠ přímo na těchto školách o studijních oborech a výchovně vzdělávacích aktivitách školy.  

Byly rovně vytvořeny nové webové stránky školy pro lepší přehlednost a informovanost veřejnosti, rodičů 

i žáků školy. Informace o aktivitách a úspěších žáků se veřejnost měla možnost pravidelně dozvídat 

z regionálního tisku Znojemský Týden, Znojemsko a Znojemský Deník. 



Dostatečná prezentace školy byla uskutečňovaná v rámci spolupráce s místními a regionálními 

organizacemi, firmami, podniky, školskými zařízeními a na akcích pořádaných městem Znojmem.  

 

8.1 Činnosti předmětových komisí 

 

Předmětová komise anglický a německý jazyk 

 

V rámci výuky anglického jazyka probíhaly besedy s rodilými mluvčími: student z NZ Damian Thompson, 

manželé Smithovi z USA. V hodinách AJ jsme využívali i Alexe z Kanady a Claudie z Austrálie, kteří 

studují na naší škole.  

Navštívili jsme divadelní představení v MD Brno - R.L. Stevenson : Ostrov pokladů, J.Steinbeck : O myších 

a lidech, W.Shakespeare: Král Lear, Kupec benátský, v budově OA probíhal i Filmový klub - celkem 5 

filmů v angličtině s následnou besedou. 

Úspěšně jsme realizovali vlastní projekty - Znojmo´s Sights, Shakespeare Today – Poem Contest.   

Zúčastnili jsme se konverzační soutěže v AJ. Celé čtyři měsíce se žáci sekundy a kvarty osmiletého 

gymnázia zapojovali do internetové soutěže v anglickém jazyce „Cambridge 

University Press Internet Competition 2016-2017“. Řešili celou řadu záludných úkolů od scrobble (úkol 

připomínající hru Scrabble) na téma „skyscraper“ až po napsání povídky, která musela mít přesně 50 

jednoslabičných slov. Do soutěže se přihlásilo 248 skupin z 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií. G 4. A se 

umístila na 24. místě s úspěšností 95,42 bodů a G2.A, která byla jedna z nejmladších byla na 68.místě 

s 92,64b.  

Rovněž v letošním roce jsme se zúčastnili Mezinárodní online soutěže Best in English. 

  

Mezinárodní zkoušky FCE  

Příprava studentů na mezinárodní zkoušky probíhala v nepovinné AJ 1x týdně 1 hodina. Kurz úspěšně 

zakončilo celkem 7 zájemců. Zájemci o FCE mohli vykonat zkoušku ve spolupráci s jazykovou 

školou P.A.R.K.  V letošním roce tuto zkoušku úspěšně zvládlo 6 studentů.  

 

Kurzy zaměřené na angličtinu  

 Konverzační kurz Talk Talk s rodilými mluvčími   

Týdenní kurz přímo ve škole, do kterého se přihlásilo 60 žáků s cílem zlepšit se ve výslovnosti a mluvení 

v angličtině celkově. Kurz proběhl na naší škole v týdnu od 30. 10. až 3. 11. 2016 a vedli jej dva sourozenci, 

paní Kathy z anglického Blackpoolu a pan Richard z Manchesteru.  

 English weekend  

V únoru  někteří z žáků naší školy odjeli na víkend do Havraníků, kde se intenzivně věnovali 

angličtině. Klasické biflování z učebnic se ovšem nekonalo, hrály se hry v angličtině, promítaly se filmy s 

titulky, diskutovalo se a dokonce se anglicky dabovalo. 

V  lednu  se  7 žáků z OA zúčastnilo školního kola konverzační soutěže z NJ, v březnu se vítězka z OA  

Tereza Valecká – E 2 B  zúčastnila okresního kola, kde získala 3. místo 

V německém jazyce se uskutečnila na OA v květnu prezentace firmy LKW Walter. Prezentace byla 

zaměřená na představení firmy, průběh a podmínky přijetí do pracovního poměru ve firmě LKW Walter 

pro české uchazeče. 

  



 Předmětová komise biologie, chemie 

 

Výsledky biologické olympiády 

Slavnostní setkání nejúspěšnějších žáků Jihomoravského kraje v minulém školním roce proběhlo v úterý 

6. prosince 2016 v Sále zastupitelstva Jihomoravského kraje. Hejtman Bohumil Šimek a představitelé 

Jihomoravského kraje předali ocenění žákům středních škol, kteří ve vědomostních soutěžích v celostátních 

kolech získali 1. – 3. místo a reprezentovali náš kraj v mezinárodních kolech soutěží a olympiád.  

Dne 15. 12. 2016 předala ministryně školství Zuzce pamětní list za reprezentaci ČR v mezinárodních 

vědomostních soutěžích. 

N – Trophy – soutěž z biologie, chemie a fyziky - v minulém školním roce se soutěže za naši školu 

zúčastnila dvě družstva.  

Exkurze žáků  

V rámci biologie naši studenti absolvovali odborné přednášky a výstavy, např. besedu o Mezinárodní 

biologické olympiádě ve Vietnamu se Zuzanou Konvičkovou, přednášku prof. Hořejšího z Ústavu 

molekulární biologie AV v Praze s názvem Věda a náboženství a přednášku MUDr. Chloupka nazvanou 

První pomoc. Na obou budovách naší školy proběhla výstava nadace Na Zemi s názvem. Studenti 

absolvovali spoustu exkurzí CEV Lipka Brno – P II. A, Cesta k vlně – G 2. A  

Brontosaurus – terénní program Cesta k sýru, terénní exkurze Havraníky – výběr ze tříd, Modelová 

klimatická konference – Otevřená zahrada Brno, Brontosaurus v Aj  - terénní akce „100 lidí = 100 chutí“ – 

23. 1. 2017 – program CEV Lipka Brno – P I. C, „PCR kopírka“ + Anatomické muzeum, MU Brno - 

program Bioskopu, VIDA Brno - tři fyzikálně chemické programy,„Mobil“ - program CEV Lipka Brno, 

Cesta k vlně program CEV Chaloupky v Zašovicích, Program ph na Bioskopu + Anthropos – Brno, Flóra 

Olomouc a ZOO Olomouc, Přírodovědný klub – exkurze do okolí Plavče a Mikulovic pod vedením zoologa 

JMM p. Reitera, Pouští a pralesem – program CEV Chaloupky v NPR Špičák u Třeště, Dobrovolnictví – 

program hnutí Brontosaurus v Aj pro 2 skupiny na OA, ZOO Vídeň  - G 2. A + G 1. A.  

 

Projektové vzdělávání žáků 

Ekoden – 26. 6. 2017 projektový den připravený studenty P2.B pro nižší stupeň gymnázia na téma 

Živočichové Herbář – projekt - celá třída G 2. A – jednotlivci v rámci předmětu cvičení z biologie.  

 

Tvorba osobních ekologických nebo přírodovědně zaměřených projektů - žáci dálkového studia 

P2.D  P3.D a P2.B, vytvořili 80 týdenních  projektů.  

Studenti P I. A  připravili v učebně chemie program pro děti z MŠ Holandská (2. 2., 27. 3. + 3. 4. 2017) 

s názvem Chemická pohádka. 

Tvorba studijních materiálů – modernizace fotogalerie paryby, ryby, obojživelníci, plazi – kompletní 

výměna 5-8 let starých fotografií v počtu cca 4100 ks. 

Z důvodu přípravy žáků školy na poskytnutí první pomoci a řešení mimořádných situací jsme zařazovali 

filmy s tématikou první pomoci do některých suplovaných hodin. 

  



Předmětová komise přírodovědných předmětů na OA 

 

Maximální využití ICT technologií, jsou využívány alternativní formy výuky workshopy žáků pro 

spolužáky, realizace výstav (Za každou cenu – pracovní podmínky a lidská práva), fotografie Lenky 

Kuřátkové – fotografie z různých koutů světa do výuky zeměpisu.  

Exkurze  

Ekologická výchova a vzdělávání v programu MOBIL na CEV Lipka v Brně, pracoviště Kamenná.  

Materiální vybavení pro výuku, učební pomůcky  

V průběhu školního roku byly odkoupeny ze SOŠ Podyjí některé učební pomůcky - tabulové rýsovací 

potřeby a drátěné modely těles.  

 

Předmětová komise ČJL (OBCHODNÍ AKADEMIE) 

 

Zlepšování čtenářské gramotnosti u prvních ročníků, byl důraz kladen na systematickou práci s textem, 

vyvozování závěrů, vyhledávání informací atd., vyhodnocení čtenářské gramotnosti prvních ročníků se 

uskutečnilo v květnu 2017. Olympiády z českého jazyka a literatury se zúčastnilo 10 studentů z OA. 

Organizovali jsme divadelní představení v brněnských divadlech (10 představení za školní rok), pořádali 

jsme divadelní představení (Jihomoravské divadlo ve Znojmě):  Tartuffe (Moliére), 1984 (Orwell), Like 

Shakespeare, (Divadélko pro školy - HK) – 2 představení: Divadlo nekouše – pro první ročníky, Legenda 

V + W – pro druhé a třetí ročníky. 

Obohacovali jsme výuku názornými ukázkami odborníků a herců. 

 

Předmětová komise ČJL, dramatická výchova, literární a jazyková výchova 

 

Prezentace pro veřejnost 

Den otevřených dveří – prezentace učebnic, učebních pomůcek a výuky ČJLve třídě, ukázky dramatické 

výchova na Dolní České, návštěvy ZŠ s rodiči a žáky 9. tříd v okrese Znojmo. 

 

Exkurze, besedy, přednášky 

Návštěvy divadelních představení v Jihomoravském divadle ve Znojmě. 

Exkurze do domu pro seniory v Šanově, návštěva divadelního představení v Praze, Improliga,  

Kralice nad Oslavou. 

 

Olympiády, soutěže,  

Organizace školních kol olympiády v českém jazyce, recitační soutěže. 

Individuální příprava žáků, kteří postoupili do okresního a krajského kola olympiády v českém jazyce a 

recitační soutěže. 

Dramatická výchova  - příprava žáků do celostátního kola soutěžní přehlídky Poema. 

Recitace – školní kola, příprava do okresního kola. 

Lingvistická olympiáda, Poema Litomyšl, Logická olympiáda. 

  



Organizace a zajištění akcí 

Spolupráce s nakladatelstvím Didaktis – nabídka učebnic pro školní rok 2016/2017. 

Masopust, Majáles, organizace, představení The Game pro veřejnost. 

 

Předmětová komise ekonomických předmětů 

 

Nově byly konány státní zkoušky z grafických disciplín. Státní zkoušku složilo úspěšně 21 žáků.  

 

Praxe 

Zvýšila se kvalita organizace praxí, spolupráce se sociálními partnery. Výstupy z praxe mají úroveň 

ročníkových prací. V předmětu Studentská společnost se podařilo motivovat žáky k uspořádání akce, kdy 

výtěžek věnovali na charitativní činnost.   

 

Soutěže:  

Ekonomický tým, Finanční gramotnost, Účetní Má dáti dal.  

Statistický plakát – celorepubliková soutěž navazující přímo na výuku Statistiky.  Koná se jednou za dva 

roky. V minulém školním roce se konalo školní kolo a nejlepší práce byly přihlášeny do celorepublikového 

kola.   

Soutěž a podnikej – Soutěž vyhlášená JA Czech. Účastnil se jeden tým z naší školy. 

 

Projekty, exkurze:  

V minulém školním roce byly realizovány exkurze do firem TOS, Laufen, Sberbank, Raiffeisenbank.  

Byl zahájen projekt Osobnosti na OA. Proběhly 4 cykly, celý projekt má velký ohlas mezi žáky. V tomto 

projektu bychom chtěli i nadále pokračovat. 

V rámci výuky Studentské společnosti prezentovali studenti svoji činnost ve spolupráci se Znojemskou 

Besedou formou prodeje ve stánku na Vánočních a Velikonočních trzích a v rámci Majálesu.  

 

 EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 

1) Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) 2017–19  

Tento obhájený titul byl naší škole udělen za uplynulé 3 leté období po zhodnocení pro- environmentálních 

aktivit školy. Jsme školou s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EVVO, naplňujeme kritéria 

pro obhajobu certifikátu ŠUR, podařilo se nám již po čtvrté vždy za tříleté období obhájit nejvyšší první 

stupeň ŠUR. Certifikát byl udělen naší škole na období 2017 – 19. Byl předán na valné hromadě KEV 

náměstkem ministryně školství profesorem Štechem. Předávání certifikátů se účastnila i vedoucí tajemnice 

České komise pro UNESCO Mgr. Radka Bordes.  

2) Ekologické soutěže a projekty  

a) Ekoadapťáky - Program pro studenty prvních ročníků s pobytem v přírodě. 

b) Ekoden – ekologický projektový den na téma ŽIVOČICHOVÉ pro nižší ročníky gymnázia 

organizovaný třídou P II. B.  

c) Ekologická olympiáda - krajské kolo Krásensko. 

d) Program Chceme být zdraví -studenti prvního a druhého ročníku oboru Sociální činnost uspořádali 

preventivní program pro děti z mateřských škol.  

e) Environmentální programy v Aj ve spolupráci s hnutím Brontosaurus, program Dobrovolnictví v Aj.  

  



Předmětová komise pedagogika, psychologie, sociální politika 

 

Vedení a obohacování kabinetních sbírek učebnic a didaktického materiálu k učební či odborné praxi. Obě 

sbírky, tzn. sbírka psychologie a sbírka pedagogiky byly letos znovu doplňovány o několik nových 

publikací z produkce pedagogicko-psychologických nakladatelství. 

Ke stěžejním úkolům kabinetu patří zajištění průběžné učební praxe a administrativní zabezpečení odborné 

praxe.  

V minulém školním roce se znovu podařilo udržet pestrost nabídky učební praxe v oboru sociální činnost 

a to směrem k působení na seniory, klienty se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami. Navíc 

jsme rozšířili nabídku o skupinu umístěnou ve Středisku volného času Znojmo. Tato skupina je zaměřena 

na práci s dětmi ve věku do 3 let. Studující 3. ročníku oboru sociální činnost procházejí na své učební praxi 

povinně zařízením pro seniory. Oceňujeme na tomto místě vstřícnost znojemského Centra sociálních služeb 

i MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Znojmě. 

V mateřských školách a školních družinách, v nichž se pohybují studenti oboru předškolní a mimoškolní 

pedagogika, se především tradičně zúročily teoretické poznatky, probrané v předcházejících letech, v námi 

vyučovaných předmětech i v předmětech vyučovaných našimi kolegy z ostatních oborů.  

Též odborná praxe v místě bydliště byla uvádějícími pedagogy i našimi studentkami a také pedagogy naší 

školy, kteří uskutečnili kontrolu praxe ve Znojmě, hodnocena velmi úspěšně. Onu skutečnost dokladuje 

řada písemných hodnocení, získaných po ukončení praxe. 

Pozitivní hodnocení praxe přinášeli i studující pedagogického lycea, i když za poměrně krátkou dobu praxe 

se nemohla kvalita jejich působení zobrazit v plné šíři. Velmi kladně vyzněl červnový projekt Hurá na 

prázdniny se znojemským muzeem a projekt „Chceme být zdraví“ Mgr. Janulíkové, organizovaný studenty 

druhého ročníku oboru sociální činnost. Druhého zmíněného projektu se zúčastnilo na 150 dětí ze 

znojemských základních škol.  

Průběžné konzultace se studenty lycea, kteří vytvářejí své ročníkové práce, se staly další běžnou aktivitou 

zaměstnávající členy našeho kabinetu. Posuzování velkého množství deníků praxe patří stále k aktivitám, 

u nichž trávíme značné množství času.  

Jako rutinní se nám jeví i velmi citlivé a obezřetné jednání s našimi partnery ve spolupracujících cvičných 

mateřských školách a školních družinách. 

Sjednávání účasti našich studentů na obvyklých oslavách a aktivitách pro děti v nejrůznějších partnerských 

institucích patřilo v průběhu celého roku k velmi častým našim činnostem. 

Kolegyně D. Dočkalová organizovala na škole sbírku pro Ligu proti rakovině a sbírka pro nadaci Život 

dětem. 

Kontrolní návštěvy souvislé odborné praxe patřily k obvyklým akcím členů kabinetu praxe. Jedná se o 

aktivitu, která nás rovněž odborně obohacuje, stejně tak, jako semináře, jichž jsme se v průběhu školního 

roku zúčastnili ve formě sebevzdělávání. Tyto iniciativy patřily k žádoucí snaze o získání inovativních 

poznatků v oborech našeho zájmu. 

Další možnosti sebevzdělávání jsme umožnili i řadě našich studentům i spolupracovníkům půjčováním 

odborné literatury ze sbírek našeho kabinetu. 

V průběhu školního roku docházelo k běžnému využívání didaktické techniky ve výuce. Obvyklé exkurze 

do speciálních zařízení ve Višňovém, Ivančicích a Břežanech, tentokrát většinově zorganizované kolegyní  

Janulíkovou, se opět těšily zájmu našich studujících třetího ročníku. Jmenovanou kolegyní byla nově 

realizována exkurze do dvou zařízení v Olomouci. Organizovali jsme samozřejmě i besedy s odborníky, 

například s pracovníky Úřadu práce Znojmo. 

Naši školu členové kabinetu propagovali na veřejnosti informacemi na hojně sledovaných webových 

stránkách, facebookovém profilu, v tisku, návštěvami schůzek s rodiči na základních školách, samozřejmě 

i na našich dnech otevřených dveří.  Zajišťovali jsme však propagaci především nesoutěžní formou – 

účinným diplomatickým jednáním s partnerskými subjekty. Podařilo se nám pro příští rok rozjednat novou 



praxi pro několik skupin v mateřských školách na Slovenské ulici, v Příměticích, na Náměstí Republiky a 

na ulici Rudoleckého. 

Právě zakončený školní rok hodnotíme všichni členové kabinetu jako přínosný pro naše studující i pro nás. 

 

Předmětová komise matematika a fyzika  

  

Každý rok pořádáme  pro studenty exkurze do JE Dukovany a VE Dalešice. Protože jsme partnerskou 

školou ČEZ,  mají možnost naši žáci účastnit se speciálních exkurzí do JE Dukovany s návštěvou strojovny 

nebo skladu pro vyhořelé palivo. V tomto školním roce absolvovali tuto exkurzi studenti G 2. B a G 6. A. 

Vybraní žáci 3. ročníku čtyřletého gymnázia a 7. ročníku osmiletého gymnázia absolvovali třídenní stáž 

zakončenou znalostní soutěží v JE Dukovany nazvanou Jaderná maturita. Klasickou exkurzi do Dukovan 

a Dalešic letos absolvovali žáci P 2. C a G 3. B. Exkurzi do Vida centra v Brně pak žáci  tříd G 2. A, G 5.  

A a G 1. B. 

Žáci mají možnost navštěvovat i různé akce pořádané vysokými školami. V minulém školním roce  jeden 

žák  G 6. A navštěvoval seminář pro středoškoláky na VUT Brno. Dva žáci této třídy navštívili akci Den 

lékařským fyzikem pořádanou Jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultou ČVUT Praha. Naše škola byla 

zařazena mezi TOP 10 na VUT Brno díky propagaci maturitní zkoušky M+  mezi studenty maturitních 

ročníků. V minulém školním roce jsme opět měli úspěšné řešitele maturitní zkoušky M+ . 

 

Soutěže: 

Učitelé matematiky a fyziky motivují žáky se zájmem o tyto předměty k účasti v soutěžích. Průběžně 

během školního roku konzultují s žáky úlohy pro domácí kola soutěží a připravují je na okresní nebo krajská 

kola, pokud do těchto kol studenti postoupí. 

Studenti naší školy se v minulém školním roce zúčastnili matematických a fyzikálních soutěží: 

Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Matematická olympiáda kategorií Z6, Z7, Z8, Z9, B, 

Pythagoriáda kategorií pro 6., 7. a 8. ročník a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia, Astronomická 

olympiáda kategorií CD, EF a GH, Fyzikální olympiáda kategorií B, C, E, F a G a Jaderná maturita, M-F 

Náboj. 

Předmětová komise hudební výchovy  

 

Exkurze, přednášky, koncerty pro žáky: 

 

Balet Brno Black and White, Knihovna přednáška – Smetana – Vltava – P. Frind,  

Knihovna přednáška – Hudební nástroje – P. Frind, Jazzový koncert Mike Dirubbo - Dolní park, 

Filharmonie Brno 

 

Koncert v Domě umění Znojmo, Hudební festival středních pedagogických škol Brno, Koncert v Kapli sv. 

Václava, koncert ke 40. výročí založení pěveckého sboru Znoimia v Městském divadle Znojmo, 

školní kolo soutěže Znojemský Slavíček (soutěž v sólovém zpěvu lidové písně bez doprovodu). Výběr 

postupujících do regionálního kola,  z něhož dále postoupili do finále Kaštánek a Cahová z P 1. A. 

  



Předmětová komise informačních technologii OA  

 

Navázána je užší spolupráce s firmou Microsoft CZ, kde v rámci Microsoft Academy je balík programů 

Office 365 k dispozici jak všem vyučujícím, tak všem studentům bezplatně. Mgr. Tomáš Milička se zapojil 

do programu Microsoft Innovative Education Expert, kde zastupoval Českou republiku na programu 

v Kanadě. Vzhledem k prokázaným kvalitám Microsoft rozšiřuje spolupráci s naší školou. Současně 

povede Mgr. Milička nově kroužek programování s využitím nových modulů.  

Technické zabezpečení výuky odborných předmětů je velmi dobré, rostou požadavky na využití 

z neinformatických odborných a všeobecných předmětů. 

 

Předmětová komise informačních technologií G+SPgŠ 

 

Hardwarové a softwarové zajištění výuky ICT bylo splněno s využitím prostředků projektů ESF a 

prostředků školy. V rámci informatiky a výpočetní techniky jsme se zúčastnili soutěže Bezpečně 

v kyberprostoru (účast 20 tříd naší školy - 1. místo v Jmk). V hodinách IVT a IKT proběhla soutěž Bobřík 

Informatiky, kde žáci ve velkém počtu dosáhli limitu k ocenění Bobříkem. Proběhlo i testování v rámci 

kontrolní činnosti ČŠI – počítačová gramotnost 3. ročníků školy v podzimním termínu z JČ, JN a Z v 9. 

třídě (G4.A) v jarním termínu. Při dnu otevřených dveří na naší škole byly v učebnách IVT prezentovány 

výsledky soutěže ve fotografování a probíhala ukázka klíčovacích efektů ve videostřihu. Žáci naší školy se 

zúčastnili soutěže Informační gramotnost (ve většině třídy výukou IVT). Probíhala realizace projektu 

„Pohádky pro MŠ“ ve spolupráci s Mgr. Vrbkovou a Mgr. Helebrantovou. 

Komise připravovala činnosti spojené se zahájením projektu ESF – Vzdělaní a aktivní učitelé jako záruka 

kvality školy GPOA Znojmo – pod vedením F. Nesvadby – proběhla příprava a podání žádosti o přidělení 

dotace k realizaci projektu. 

 

V předmětové komisi byla projednána a naplánována participace jednotlivých členů na projektu "Šablony 

pro SŠ" 

Tandemová výuka 4x, DVPP 8 hod seminář Výuka algoritmizace na SŠ, DVPP 8 hod MS Excel pro 

pokročilé 

Šablona spolupráce pedagogů SŠ 1x, DVPP 8 1x hod seminář Výuka algoritmizace na SŠ, DVPP 8 1x, 

DVPP 8 hod MS Word pro pokročilé. 

Proběhly semináře v aplikačním software pro pedagogy školy dle předem vyhlášeného rozpisu:  

MS Word pro začátečníky, MS Word pro pokročilé, systém Bakaláři a MS OFFICE 365, školení v rámci 

Dne seniorů ve spolupráci s Centrem sociální péče. 

Komise zabezpečovala spolupráci s JE Dukovany – přednáška Lindy Navrátilové, exkurze jednotlivých 

tříd, propagaci skupiny ČEZ, účast žáků v soutěži Jaderná maturita.  

 

Předmětová komise dějepisu 

 

V listopadu 2016 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády (téma Marie Terezie), kterého se účastnili 

studenti tercie a kvarty, do okresního kola postoupili 3 studenti, úspěšnou řešitelkou okresního kola byla 

naše studentka, která skončila na 7. místě. 

V dubnu 2017 se naše škola zapojila do dějepisné internetové soutěže Rytíři dějin (sekunda, tercie) na téma 

Přemyslovci a Lucemburkové. 

5. dubna se tříčlenný tým studentů 2. ročníků víceletého i čtyřletého gymnázia po roční přípravě zúčastnil 

krajského kola dějepisné soutěže gymnázií v Brně (tématem byla 50. a 60. léta v Československu), náš tým 

skončil na 10. místě. 

Úspěch zaznamenala naše žákyně v SOČ za obor dějepis, v okresním kole skončila na 2. místě. 



V průběhu šk. roku 2016/2017 se žáci prvních ročníků účastnili přednášek o pravěku a žáci primy 

přednášky o Velikonocích, které proběhly ve spolupráci s JMM Znojmo. 

Mgr. Maňurová a Mgr. Lamichová v květnu zorganizovaly exkurzi do bývalého koncentračního tábora 

v Osvětimi pro žáky 3. ročníků gymnázia a pedagogických oborů. Exkurze po historických znojemských 

památkách (E 1. B, C), účastnili jsme se festivalu Jeden svět na školách (E 2. B, E 2. C, E 2. P, E 3. P), 

navštěvovali jsme výstavy podle nabídky Jihomoravského muzea ve Znojmě. 

 

Předmětová komise tělesné výchovy 

V minulém školním roce proběhly lyžařské kurzy na Ramzové (G 2. A, G 1. A a P 2. A) a v Herlíkovicích 

(pro zájemce), ale také v Itálii (výběr žáků), studentky dálkového studia absolvovaly lyžařský kurz v únoru 

2017 v Novém městě na Moravě. Pořádali jsme i jarní sportovně turistické kurzy v Březové (kurz 

specializace TV pro P3.C) a v Jižních Čechách – P 3. A a P 2. C TVS, pro dálkové studium turistický kurz 

proběhl v červnu letošního roku v Podhradí. 

V zimních měsících byla výuka pro početné skupiny zabezpečena v sokolovně, bazénu, v letních měsících 

na stadionu. Nadále pokračujeme ve spolupráci s Medifitness a Fitakademií, u žáků má tento projekt velký 

úspěch. 

 

Předmětová komise společenských věd, občanské výchovy a občanské nauky 

 

V rámci exkurzí jsme navštívili Okresní soud ve Znojmě a budovu senátu v Praze, kde nás provedl a 

seznámil s činností senátorů Ing. Pavel Štohl. Zaznamenali jsme opakovaný úspěch na soutěži Nebojme se 

myslet (Olomouc). Žáci pod vedením p. Václavka vycestovali do Olomouce, kde sepisovali úvahu na 

filosofický citát. Jedna naše studentka postoupila do dalšího kola.     

   

Předmětová komise výtvarné výchovy 

 

Žáci pedagogických a gymnaziálních oborů se úspěšně zúčastnili výtvarných soutěží, např. Zelenina plná 

vitamínů (Zahrádkáři), Světlocit (MU Brno), Příroda kolem nás (NP Podyjí) 1. místo, Plakáty( pro Městské  

lesy) Den Země-návrh 1. Místo. Komise pořádala výstavy výtvarných prací žáků -Mystická zvířata (Kafe 

u radnice), Reminiscenční kufříky, prezentace výuky výtvarné výchovy na Dni otevřených dveří a přehlídce 

středních škol ve Znojmě.   

Pravidelně probíhala údržba estetické úpravy a výzdoby na chodbách školy, obrazů, vitrín, instalace nových 

výstavních ploch s výtvarnými pracemi na chodbách školy, instalace a úprava tabule nejlepších žáků na 

Pontassievské i na Přemyslovců. Vitrína s diplomy, čestným uznáním a certifikáty úspěšné absolventky a 

účastnice mezinárodní biologické olympiády ve Vietnamu byla zavěšena u učebny biologie. Komise spolu 

se žáky vytvářela grafické návrhy a úpravy reklamních letáků školy.          

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí  

 

Ve školním roce 2016/2017 nebylo kontrolní šetření na místě Českou školní inspekcí na naší škole 

provedeno. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

O hospodaření školy je možno se informovat ve Zprávě o činnosti příspěvkové organizace.  

  



 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

The Duke of Edinburgh Award – DofE 

Ve školním roce 2016/17 jsme na naší škole zahájili netradiční a neformální projekt – Cenu vévody z 

Edinburghu (The Duke of Edinburgh Award – DofE), do kterého se postupně zapojují žáci pod vedením tří 

vyškolených pedagogů - Mgr. Štěpánky Čižmářové, Mgr. Pavla Koláře a Mgr. Olgy Veselé a jednoho 

vyškoleného dobrovolníka z řad rodičů a přátel školy - Mgr. Martina Veselého.   Smlouvu s Národní 

kanceláří Dofe jsme podepsali ke dni 18.12.21016 a v současné době máme zapojených 27 aktivních členů.   

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, 

který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Program umožňuje mladým lidem 

trávit volný čas smysluplně, stát se občansky aktivními a za jeho úspěšné splnění získat mezinárodně 

uznávaný certifikát. Mladí lidé se zdokonalují ve zvolené sportovní aktivitě, rozvíjejí svůj talent v jimi 

zvolené oblasti, v rámci dobrovolnictví pomáhají a společně s ostatními účastníky programu z dané školy 

společně naplánují a připraví expedici, jejíž absolvování bývá obvykle vrcholem programu. Certifikát 

obdrží na slavnostní ceremonii za účasti zajímavých patronů programu. Jedenkrát za 2 roky předává Zlaté 

certifikáty v Praze přímo zástupce britské královské rodiny. 

Program DofE motivuje naše studenty k překonávání výzev, k plnění si svých snů, k dobrovolnické práci 

pro druhé a zejména k práci na sobě samých. To vše pod vedením koučů, kteří se s účastníky pravidelně 

setkávají, podporují jejich odhodlání, motivují je, vyhodnocují jednotlivé oblasti, pomáhají správně 

formulovat cíle v jednotlivých disciplínách a provází je po celou dobu plnění programu, tak aby vytrvali až 

do konce.  

Naši žáci v rámci dobrovolnictví pracují v nejrůznějších oblastech - někteří doučují děti v pěstounských 

rodinách, někteří tráví čas se seniory, jiní pomáhají starému člověku v místě svého bydliště, někteří jsou 

zapojení do organizování kulturních akcí.  

Abychom udrželi naše účastníky motivované, zorganizovali jsme pro ně besedu s patronem Dofe, držitelem 

Zlaté ceny Dofe, panem Lukášem Kotlárem, jehož životní příběh byl pro naše studenty velmi inspirující. 

V červnu proběhla motivační jednodenní akce - sjezd řeky Dyje a následný piknik v přírodě. Žáci měli 

možnost se navzájem poznat, vytvořit partu, sdílet své dosavadní zkušenosti a vyjádřit svá očekávání do 

budoucna. Shodli se na tom, že DofE má pro ně cenu, což je zároveň mottem celého projektu - Má to cenu. 

Erasmus+ 

Prostředky získané z projektu Erasmus+ umožnili vybraným účastníkům projektu stáž v zahraničním 

podniku. Na podzim roku 2016 odletělo 15 žáků naší školy do Londýna, kde nastoupili na čtrnáctidenní 

stáže v podnicích, dle svého odborného zaměření. Jednalo se o 6 žáků oboru Obchodní akademie, 3 žáky 

oboru Informační technologie a 6 žáků pedagogických oborů. Tato dvoutýdenní odborná stáž byla plně 

hrazena z prostředků projektu. Pro žáky byla tedy stáž zcela zdarma. Celkem naše škola mohla během 

dvouletého projektu vyslat na odbornou stáž do Velké Británie 30 žáků.  

Škola pracovala v programu OP VK Jihomoravského  kraje „Environmentální stopa G a SOŠPg 

Znojmo“. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem   a státním rozpočtem České 

republiky. Zahájení činností v rámci projektu bylo 1. 5. 2009, ukončení bylo 31. 10. 2011. Z projektu byly 

vybaveny 3 multimediální učebny a částečně biologická laboratoř. Žáci tvořili osobní a týmové projekty, 

získávali příspěvky na environmentálně zaměřené exkurze a výukové programy v SEV. Členové 

realizačního týmu vytvářeli inovativní výukové materiály. Do konce roku 2016 plnila škola obsahovou 

náplň projektu v rámci pětileté udržitelnosti. 

 



12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

 

Vedení školy spolupracuje se ZO ČMOS PŠ na základě platné Kolektivní smlouvy. Společně organizovali 

provozní poradu ke Dni učitelů, vánoční setkání se zaměstnanci a důchodci školy, třídenní zájezd 

zaměstnanců školy do Krkonoš se sportovním a společenským programem. 

Škola je partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno. V rámci této spolupráce se uskutečňují besedy 

s žáky o studiu na fakultách MU, různé aktivity pro učitele a výchovné poradce. VUT v Brně vyhodnotilo 

naši školu mezi 10 úspěšnými SŠ z celé ČR – TOP 10 SŠ, které mají největší počet úspěšných studentů 

v prvních ročnících na VUT v Brně a kteří splnili kritéria pro udělení jednorázového stipendia 6.000,- Kč 

v rámci projektu TOP 500.  

  

Spolupráce se skupinou ČEZ a.s. 

I v minulém školním roce naše škola spolupracovala se skupinou ČEZ a.s. Náplní spolupráce bylo 

informovat žáky GPOA o jejích aktivitách pro školy a možnostech účasti na nich. Kontakt zajišťovala HR 

specialista pro nábor p. Petra Štrausová z Jaderné elektrárny Dukovany. Škola zajišťovala výběr žáků školy 

se zájmem o techniku a jejich následné zapojení do projektů pořádaných subjekty Skupiny ČEZ. Jednalo 

se především o účast na Jaderné maturitě, kde žáci řešili úkoly z oblasti energetiky, fyziky a setkali se 

s ředitelkou ÚJB Dr. Janou Drábovou. V rámci výuky fyziky byla zprostředkována exkurze vybraných 

studentů školy do provozů subjektů Skupiny ČEZ – JEDU (i strojovna) a PVE Dalešice.   

 

 

Spolupráce s firmami a organizacemi při výuce souvislé odborné praxe oborů OA a IT 

 

Zahraniční spolupráce pokračovala v Erste Retz Rakousko, LKW Walter Rakousko. Raiffeisen Bank – 

pobočka Znojmo a naše škola kromě souvislé praxe žáků společně organizovali vzdělávací workshopy 

finanční gramotnosti a vyhodnocovali žákovské projekty, které žáci vypracovali v rámci Raiffeisen 

akademie.  

S významnými podniky, firmami nebo organizacemi jsme spolupracovali nejenom při zajišťování praktické 

výuky žáků, ale i pořádání besed přímo ve firmách, tematicky zaměřené exkurze a jiné aktivity. Tato 

spolupráce probíhala např. ve firmách SAINT-GOBAIN Hodonice, Znovín Znojmo, Laufen, Sklářské 

stroje Přímětice, Sberbank, Colas Znojmo, TOS Znojmo. 

Studijní obor Informační technologie spolupracoval především s lokálními firmami, organizacemi, podniky 

se zaměřením na jejich IT podporu. Praktická výuka a další formy výuky se uskutečňovali ve firmách 

AutoCont, Videon Networking, Novaservis, Vojtech s.r.o., Moravské cukrovary, Nevoga s.r.o., Ploberger 

Znojmo, RedHat Brno.   

 

Spolupráce se školskými zařízeními a zařízeními sociální péče při výuce praxe oborů PMP a SČ 

 

Významnými a tradičními partnery naší školy při zajišťování praktické výuky (učební a souvislé praxe) 

jsou MŠ a úplné ZŠ ve městě Znojmě a blízkém okolí. Kromě praktické výuky spolupracujeme s těmito 

školskými zařízeními, družinami a především s Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou ve 

Znojmě na společných akcích pro děti na Den dětí, Mikuláše, na závěr školního roku apod. Spolupráce se 

sportovním oddílem plavání ve Znojmě při výcviku neplavců je již dlouholetou tradicí, jakož také společné 

sportovní programy pro děti a jejich rodiče organizované společně se Sokolem Znojmo. Nově jsme začali 

spolupracovat s Jihomoravským muzeem ve Znojmě na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro děti 

v MŠ. Pěvecký sbor ZNOIMIA při GPOA a žáci zvolené specializace dramatická výchova aktivně 

spolupracují s Osvětovou Besedou při MěÚ ve Znojmě. Příkladem společných akcí jsou např. Masopust 



v ulicích města, Strašidelné podzemí pro turisty v hradním podzemí, vystoupení sboru pro seniory 

družebních měst, Majáles, Mikulášská besídka pro romské děti apod. 

Žáci oboru Sociální činnost úzce spolupracují s Centrem sociálních služeb, Základní a Praktickou školou, 

léčebnou dlouhodobých nemocných nejenom při praktické výuce, ale i při organizování různých 

aktivizačních, výchovných nebo vzdělávacích akcí. Naši žáci vedou rovněž různé zájmové kroužky pro děti 

ve Středisku volného času. Významným partnerem nejenom pro žáky odborných studijních oborů na naší 

škole, ale i pro žáky gymnázia je Lipka, která pro ně zajišťuje environmentální výukové programy a některé 

z nich realizujeme i mimo toto zařízení.  

Charita Znojmo, Dětský domov, Rehabilitační stacionář, Netopeer, Coolna jsou dalšími partnery při výuce 

žáků oboru Sociální činnost. 

 

Škola je zapojena v celostátní síti M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), 

regionálně je řízena Lipkou Brno (školské zařízení pro environmentální vzdělávání). Střední pedagogická 

škola je zařazena do krajského projektu sítě mateřských škol Jihomoravského kraje s ekologickým 

zaměřením MRKVIČKA (je celostátní síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o 

ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje pro Jihomoravský kraj), využíváme vzdělávací materiál, 

který je nabízen zapojeným mateřským školám. 

 

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) 2017–19  

Tento obhájený titul byl naší škole udělen za uplynulé 3 leté období po zhodnocení pro- environmentálních 

aktivit školy. Jsme školou s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EVVO, naplňujeme kritéria 

pro obhajobu certifikátu ŠUR, podařilo se nám již po čtvrté vždy za tříleté období obhájit nejvyšší první 

stupeň ŠUR. Certifikát byl udělen naší škole na období 2017 – 19. Byl předán na valné hromadě KEV 

náměstkem ministryně školství profesorem Štechem. Předávání certifikátů se účastnila i vedoucí 

tajemnice České komise pro UNESCO Mgr. Radka Bordes.  

Spolupráce s NP Podyjí – pracovníci NP Podyjí vedli terénní  exkurze pro naše žáky. Pokračovali jsme 

také v úspěšné spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Odborníci z muzea se podíleli na činnosti 

přírodovědného kroužku, vedli odborné exkurze a přednášky pro naše studenty.  

Spolupracujeme s hnutím Brontosaurus a účastníme se environmentálních programů v anglickém jazyce. 

Obor PMP se podílí na metodice výukových programů pro Centra ekologické výchovy. Pro Lesy ČR naši 

studenti vytvořili výtvarné materiály a pomáhali s organizací Ekodne. 

Biologický kroužek ve spolupráci s Jihomoravským muzeem 

Kroužek v muzeu vedený p. RNDr. Reiterem – zoologem muzea ve spolupráci s Mgr. Leischnerovou a 

Mgr. Servítovou připravují žáky naší školy se zájmem o přírodu na biologické soutěže. Kroužek biologie 

se scházel v muzeu a také v naší laboratoři biologie e škole. 

 

Spolupráce s jazykovou školou P.A.R.K. a certifikačním centrem Cambridských zkoušek 

 

Na základě smluvní spolupráce organzujeme MOCK testy pro žáky školy, motivujeme a přihlašujeme žáky 

k workshopů pořádané JŠ P.A.R.K, učitelé angličtiny navštěvují vzdělávací konference dvakrát ročně, 

didaktické semináře a jiné vzdělávací akce pořádané JŠ P.A.R.K. 

  



Österreich institute Brno 

 

V listopadu 2016 se uskutečnila v aule OA beseda s ředitelkou institutu a byla navázaná spolupráce 

zaměřená na přípravu k jazykovým zkouškám, žáci se zúčastňovali tematicky zaměřených workshopů pro 

zdokonalení jazykových kompetencí v němčině. Rovněž učitelé německého jazyka v rámci DVPP 

absolvovali několik metodologických seminářů a praktický zaměřených workshopů na výuku němčiny. 

 

 

 

Ve Znojmě dne: 09. 10. 2017 

 

 

 RNDr. Leoš Gretz 

 ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

schváleno Školskou radou dne: 16. 10. 2017 

  



 

ÚSPĚCHY  NAŠICH  ŽÁKŮ  2016/2017: 

 
Úspěchy studentů ve šk. roce 2016/2017: 

komise EKP - 16. 9.2 016 obsadili žáci 4. místo v krajském kole soutěže Ekonomický tým. Tým ve složení: 

Romana Šobová, Martin Šoba (oba E4.B) a Jan Ježek E4.C  

 Nicola Komínková a Vojtěch Herich - postoupili do semifinále (regionálního kola) soutěže "Soutěž a 

podnikej" - http://soutezapodnikej.cz/o-nas/o-soutezi/  Prosadili se s nápadem - Zastávka žije (projekt 

zaměřený na legální streatartovou výzdobu autobusových zastávek) 

Soutěž a podnikej 

Žáci 3. ročníku OA Nicola Komínková, Tereza Kosmáková a Vojtěch Herich obsadili 4. místo 

v regionálním kole Soutěže a Podnikej. Bojovali o postup do celostátního finále škol z celé Moravy. I přes 

to, že porota jejich projekt do finále neposlala, zaujal jejich projekt „Zastávka žije“ pořadatele natolik, že 

je požádali, aby se zúčastnili finále v Praze a představili svůj projekt celostátní porotě (výzdoba 

autobusových zastávek). 

získali dále prestižní členství v klubu JA Alumni. 

Účetní tým 2017 

Soutěž s cílem vyzkoušet si praktické a teoretické znalosti z účetnictví. Soutěže ve Znojmě (SVŠE) se 

zúčastnilo 15 týmů, naši školu reprezentovala trojice: Romana Šobová, Alena Pokorná, Vendula Pokorná. 

Postup do finále jim unikl o jedno místo. 

Biologie 

Lucie Konvičková, Katka Liebigerová, Jana Mojžíšová (G7.A) se umístily na 3. místě v krajském kole 

EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY (Krásensko 12. - 14. 10. 2016). 

 

 

Přírodovědný Klokan: 

Kategorie KADET: 

1. místo   Coufal Vít (G3.A)   83 bodů 

2. místo   Wunsche Oliver (G3.A)   75 bodů 

3. místo   Pospíšilová Adéla (G3.A)   71 bodů 

                    Zukalová Aneta (G3.A)  71 bodů 

                    Komárková Karolína (G4.A)  71 bodů 

Kategorie JUNIOR: 

1. místo   Reiterová Daniela (G6.A)   85 bodů 

2. místo   Smrček Lubomír (G6.A)   83 bodů 

3. místo   Kolodin Pavel (G2.B)   78 bodů 

 

Výsledky okresního kola Přírodovědného klokana 2016 
Kategorie Junior 

1.  místo    Daniela Reiterová G 6. A 

2.  místo  Lubomír Smrček G 6. A 

3.  místo   Pavel Kolodin G 2. B 

Kategorie Kadet 

1. místo Vít Coufal G 3. A 

  

http://soutezapodnikej.cz/o-nas/o-soutezi/


 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA – VÝSLEDKY 1. KOLA 

Kategorie B – nižší gymnázium 

 

1. místo  Husová Martina  G4.A 

2. místo Viktorínová Renáta  G2.A 

3. místo Štanclová Michaela  G2.A 

 

Kategorie C – střední škola 

 

1. místo Smrček Lubomír G6.A  

2. místo Večeřa Tomáš G6.A  

3. místo Juránková Radka G2.B  

 

TV: 

Atletická liga okresu Znojmo - 3. místo 

Okresní přebor v přespolním běhu mladší žáci - 2. místo G2.A 

Závody dračích lodí - 1. místo (výběr G1,2,3, B,G6,7A,P2.B) 

Dračí lodě - 6. místo RF 

Volejbal: dívky – 4. místo KP 

Plavání: Hoši -1. místo KP, 3. místo RF 

Florbal: Hoši – 5. místo RF 

Dne 25. 10. 2016 se uskutečnilo okresní kolo ve fotbale o pohár Josefa Masopusta. Naši fotbalisté na 

umělé trávě v Jevišovicích potvrdili roli favorita a po skvělém výkonu postoupili do krajského kola, které 

se uskuteční v Blansku příští rok. 

Výsledky: 
GPOA – SOU Dvořákova 2:0, GPOA – Gymnázium Znojmo 5:0, GPOA – SOU Uhelná 2:1 

Okresní kolo v basketbale chlapci -  3. místo,  

Reprezentaci školy tvořili Ladislav Bastl, Martin Šoba, Jakub Franc, Tomáš Vyklický, Martin Šindelář, 

Antonín Vlček a Ondřej Holík. 

Okresní kolo SŠ v basketbale dívek  
Turnaj se odehrával v tělocvičnách SOŠ Uhelná a zúčastnilo se 5 týmů dívek – GPOA Znojmo, Gymnázium 

Dr. K. Polesného Znojmo, Gymnázium Moravský Krumlov, SOŠ a SOU Přimětická a SOU Dvořákova. 

Naše škola se již tradičně zapojila do bojů o postup do krajského kola a obhájila již po několikáté v 

řadě prvenství. Družstvo ve složení: Eliška Spoustová, Eliška Krajčová, Monika Trojanová, Monika 

Jourová, Bára Šplíchalová, Adéla Bajková, Martina Kuřitková a Julie Střihavková si s přehledem 

poradilo se všemi ostatními týmy.  

 

Krajské kolo AŠSK v plavání -Brno 24. 11. 2016 

Hoši-1.místo, postup do republikového finále (Hlobeň Adam, Fuxa Jan, Štulík Richard, Kašpar David, 

Šoba M., Gelmych  Alexander,  Lazárek Tomáš) 

 

Plavci z GPOA třetí na republikovém finále 

Dne 21. 1. 2017 se konalo v Litoměřicích republikové finále AŠSK v plavání středních škol. Hoši z naší 

školy se zhostili reprezentace velmi zodpovědně a po skvělých výkonech vybojovali celkově 3. místo. 

Závodů se zúčastnili: Adam Hlobeň, Richard Štulík, David Kašpar, Alexander Gelmych, Jan Fuxa, Martin 

Šoba a velmi platným náhradníkem byl Tomáš Lazárek. 

 



IVT: 

Soutěž žáků ZŠ a SŠ Kraje pro bezpečný internet. JMK ocení finančním darem v hodnotě 5000-, Kč 

školu, ze které bude nejvíce účastníků soutěžního kvízu. 

Umístění v JMK:  1. GPOA Znojmo - 387 

 2. ZŠ Novolíšeňská 10, Brno - 188  

 3. Gymnázium TGM Zastávka  - 66 

Poema – Litomyšl: (2.11 – 4.11.) 

Marie Navrkalová v kategorii četba stříbrné pásmo. Eliška Vorlická v kategorii přednes a Dominik 

Turek v kategorii improvizace zlaté pásmo. 

 

Inkubátor nápadů - setkání středoškoláků na zámku v Bartošovicích 

Od pátku 18. 11. do neděle 20. 11. jsme absolvovali jako jediní z Jihomoravského kraje kurz Inkubátor 

nápadů, který se konal na zámku v Bartošovicích u Ostravy. 

Cílem kurzu bylo seznámit se s novými lidmi, zdokonalit týmovou práci a zlepšit si také své prezentační 

dovednosti. Naším úkolem bylo vytvořit mapu svých potřeb a podle ní vymyslet projekt. Tento projekt 

jsme měli obhájit před ostatními a vysvětlit, proč jsme si jej zvolili. Náš projekt s názvem Společenský 

středoškolský klub byl přijat s nadšením. 

Účast na kurzu byla pro nás obrovskou zkušeností, odvezli jsme si také nové poznatky, nápady, dojmy, 

navázali nová přátelství. 

 

Šachy 

1.místo v okresním přeboru v šachu, s právem postupu do krajského kola vybojovalo naše družstvo 

středoškoláků ve složení Lucie Konvičková, Náth Vozábal, Radim Kovaliček a Filip Špaček. Na místě 

třetím v kategorii starších žáků se umístili naši gymnazisté ve složení Tomáš Frk, Josef Klikorka, Zuzana 

Frková a Amanda Rosota.  

3. ročník Memoriálu J. Švandy a V. Holíka:  

V hlavním turnaji se sešlo 20 šachistů, k nim se přidalo 11 juniorů do 15 let 

Výsledky: turnaj dospělých: 1. místo Z. Molík ml. – TJ Znojmo 

 2. místo Lukáš Mikulů  

 3. místo Lubomír Riška   

turnaj juniorů:   1. Jakub Molík 

 2. Tomáš Frk    

 

 Fyzika: 

Astronomická olympiáda: 

Na nižším gymnáziu bylo ze 115 účastníků 98 úspěšných a na vyšším gymnáziu ze 74 bylo úspěšných 51. 

Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola. 

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY  2016/2017 

KATEGORIE GH (6. a 7. třída ZŠ) 

KATEGORIE CD (1. a 2. ročník SŠ) 

1. místo Blažek Štěpán 5. A, Čížek Filip 2. A,  J. Pluhař 

G2.A,  B. Gřivnová  5.A 

2. místo Grois Oldřich 2. A, Servít Erik 5. A,  

3. místo Dvořák Martin 2. A, Staňková Aneta 5. A, Špaček 

Filip 5. A 

 



KATEGORIE EF (8. a 9. třída ZŠ)  

1. místo Zukalová Anna 3. A 

2. místo Hatalová Kristýna 1. B, Hron Ondřej 5. A,  Bursíková 

Markéta 3. A, Chalupník Dominik 5.A, Pokorná Tereza 

3.A, Smolíková Michaela 5.A 

3. místo  Dzoba Kryštof 5. A, Střihavková Miriam 4. A Šafář 

Miroslav 1. B, Wünsche Oliver 3.A 

 

 

KATEGORIE AB (3. a 4. ročník SŠ) 

1. místo   Klumpar Marek 7. A, Pijáčková Karolína 7. A 

2. místo  Matisek Matyáš 7. A, Mojžíšová Jana 7. A,  Vejchoda 

Martin 7. A 

3. místo   Maurerová Iveta 7. A, Růžičková Barbora 7. A 

 

Astronomická olympiáda: 

krajské kolo kategorie CD:  2. místo Julie Střihavková G6.A + postup do celostátního finále 

krajské kolo kategorie EF:  8. místo Adéla Pospíšilová G3.A 

celostátní kolo, kategorie CD: 16. místo Julie Střihavková G6.A  

Německý jazyk: 

Konverzační soutěž – školní kolo NJ se zúčastnilo 35 žáků, nejlepšími byli: 

nižší gymnázium:  

1. místo  Eliška Michalicová 

2. místo Jan Ondruš 

3. místo  Adam Štraus 

střední školy: 

1. místo  Valecká Tereza 

2. místo  Lucie Konvičková 

3. místo   Kateřina Matulová 

Soutěže Němčinář roku se z důvodu náročnosti (úroveň B2) zúčastnilo 5 žáků, nejlepší místo obsadila 

Eliška Isabela Faragová - 126. místo z 2404 žáků) 

Výtvarná výchova: 

Výtvarná soutěž „ Zelenina plná vitamínů“ 

- Kategorie C - 2. stupeň ZŠ + víceletá gymnázia 

1. místo Jan Pluhař – vedoucí práce G. Lamichová 

soutěž Světlocit (MU Brno)- bez umístění 

soutěž Příroda kolem nás pro NP Podyjí – práce nevybrány 

návrhy plakátů pro Městské lesy Znojmo, Den Země – 1. místo M. Kubešová P3.A,  

1. místo D. Hellmanová P3.A 

uspořádání výstavy Mystická zvířata – Kafe u Radnice 

uspořádání výstavy Reminiscenčních kufříků – Babi, dědo, povídej 

 

Finanční gramotnost 

školního kola se zúčastnilo 354 žáků ze všech oborů v kategorii SŠ a 43 žáků v kategorii ZŠ a nižších 

ročníků gymnázia. Vítězové na prvních 3 místech nás budou reprezentovat v okresním kole. 

Kategorie ZŠ a nižší G.:  

 

1.   místo  Anna Zukalová G3.A 

2. místo Martina Husová  G4.A 

3. místo  Daniel Pavlů G4.A 

 

  



Kategorie SŠ: 

1. místo   Vendula Pokorná E4.B 

2. místo  Lukáš Fiala G8.A 

3. místo  Kamila Sobotková E4.B 

 

 Celostátní soutěž Finanční gramotnost.  

V kategorii středních škol získal tým ve složení: Pokorná Vendula E4.B, Fiala Lukáš G8.A a Sobotková 

Kamila  E4.B  druhé místo v okresním kole.  

 

Anglický jazyk: 

Vítězové školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce: 

I.kategorie (G1.A,G2.A) 

1. místo:   Jan Počarovský G2.A – postup do okresního kola 

8. 2. 2017 

2. místo:   Lucie Vávrová G2.A – postup do okresního kola 

8. 2. 2017 

3. místo:  Klára Puskeilerová G2.A 

 

II.kategorie (G3.A,G4.A) 

1. místo:  Jan Ondruš G4.A – postup do okresního kola 

8. 2. 2017 

2. místo:  Oliver Kočí G3.A – postup do okresního kola 

8. 2. 2017 

3. místo:  Martin Kos G4.A 

 

III.kategorie (střední školy) 

 

1. místo:   Klára Heimlichová G6.A – postup do okresního 

kola 8. 2. 2017 

2. místo:   Daniel Čapoun G1.B 

3. místo:   Kryštof Dzoba G5.A 

 

Mezinárodní zkoušky FCE – úroveň C1 

Eva Drbalová, Dominik Irovský, Kateřina Šípová – všichni z G8.A 

Nejlepší angličtinář – mezinárodní soutěž 27 zemí, 683 středních škol, naše škola se umístila na 280 

místě; z ČR se zúčastnilo 6 998 žáků, naše škola obsadila 103 místo z 280 škol v ČR. 

 Okresní kolo konverzační soutěže v AJ- 

I. Kategorie  

 

1. místo Jan Počarovský G2.A 

2. místo Lucie Vávrová G2.A 

II.kategorie 

3. místo Jan Ondruš G4.A 



III.kategorie 

1. místo a postup do krajského kola Klára Heimlichová G6.A 

Matematická olympiáda okresní kolo: 

Kategorie Z 9 : 1. místo Martina Husová G 4. A – postup do krajského kola, úspěšná 

řešitelka krajského kola. 

Kategorie Z 8 :  

   

1. místo  Vít Coufal G 3. A;  

 2. místo  Oliver Wünsche g 3. A; 

 3. místo  Adéla Pospíšilová G 3. A 

Kategorie Z 7 :  

  

2. místo Štěpán Blažek, Jan Počarovský, Martin Dvořák – 

G 2. A; 

 3. místo  Jan Pluhař G 2. A; 

Kategorie Z 6 :    

1. místo  Petra Navrátilová G 1. A;  

2. místo  Šimon Růžička G 1. A; 

3. místo  Jiří Železný G 1. A 

 

Bi: 

oblastní kolo soutěže Lesů ČR YPEF  
Kategorie - starší: 1. místo - družstvo - Lucie Konvičková, Jana Mojžíšová, Daniela 

Reiterová 

 2. místě v kategorii starších studentů umístilo družstvo G5.A - Aneta 

Staňková, Klára Vybíralová a Matej Kaliský. 

 mladší: 2. místo - družstvo - Amanda Rosota, Julie Gomolová, Kamila 

Kopečná 

 

Bi: 

Školní kolo biologické olympiády: 

Kategorie C 

 

1. místo AmandaRosota G4.A 

2. místo HanaReiterová G3.A 

3. místo JulieGomolová G4.A 

  

Kategorie D 

 

1. místo KamilaKopečná G2.A 

2. místo LucieReiterová G2.A 

3. místo KláraPuskeilerová G2.A 

4. místo KarelMatula G1.A 

5. místo VojtěchNovosad G1.A 

 

  



 

výsledky školního kola BiO: 
Kategorie A: 1. místo - Lucie Konvičková G 7. A 

Kategorie B: 1. místo Daniela Reiterová G 6. A 

 2. místo - Pavel Kolodin G 2. B 

 

Celostátní soutěž v účetnictví – Má dáti dal 

- Aneta Kudrnová z E4.B získala v certifikované části 85 bodů z možných 100 bodů a v testu na 

počítači 36,1 z možných 50 bodů. Obsadila 29. místo mezi žáky odborných škol z celé ČR a 

absolvovala tím certifikační zkoušku z předmětu Účetnictví I. 

 

TV: 

 hoši 1. místo v okresním kole ve florbalu ve složení: Martin Šindelář, Patrik Mašek, Petr Beneš, Matyáš 

Boček, Radek Niederhafner, Rostislav Křemeček, Antonín Vlček, Jan Novák, David Dvořák, Tomáš 

Bajko, Zdeněk Frank. Dívky obsadily 3. místo.  

Na basketbale byli 3. a na futsalu 2, na volejbale 2.  

ČJ: 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 

 

Školní kolo 

 

1. místo Anna Zukalová - G3.A  

2.-3. místo Hana Reiterová - G3.A  

2.-3. místo Markéta Bursíková - G3.A  

 

Okresní kolo 

2. Anna Zukalová - G3.A (postup do krajského kola) 

6. Hana Reiterová - G3.A 

 

Hv 

 Slavíček postup do finále - nejvyšší kolo - těchto studentů: 

 

David Kaštánek P 1. A 

Veronika Cahová P 1. A 

 

BiO  
V krajském kole Daniela Reiterová  obsadila 3. místo a získala zvláštní cenu za determinaci organismů 

(poznávačku). 

 

Biologická olympiáda – okresní kolo, kategorie D: 

   

1. místo  Kamila Kopečná G 2. A 

3. místo   Lucie Reiterová G 2. A 

5. místo  Klára Puskeilerová G 2. A 

 

Matematický KLOKAN 2017- okresní kolo: 

Kategorie Benjamín:  

2. místo  Jan Počarovský G2.A, 104 B. 

4. místo.  Oldřich Grois  G2.A, 102 b. 

5. místo  Petra Navrátilová G1.A, 100 b. 

  dále Štěpán Blažek G2.A, 96 b., Jan Pluhař G2.A, 94 b. 

  



Kategorie Kadet: 4. místo Oliver Wünsche G3.A, 90 b. 

 5. místo Eliška A. Michalicová G3.A, 89 b. 

 Markéta Bursíková G3.A, 88 b. 

 Martina Husová G3.A, 86 b. 

Kategorie Junior:    

    

   1. místo Tomáš Večeřa G6.A, 94 b. 

   2. místo  Julie Střihavková G6.A, 91 b. 

   3. místo Lubomír Smrček G6.A, 84 b. 

  

Miroslav Šafář G1.B, 80 b., Radek Sláma G1.B, 66 b., Daniel Čapoun G1.B, 64 b. Samuel Kunert E1.C, 

57 b. Erik Servít G5.A, 56 b. Kristýna Hatalová G1.B, 56 b. 

 

Kategorie Student:    

1. místo  Tomáš Březina G8.A, 103 b. 

3. místo  Jan Stulhofer G8.A, 63 b. 

4. místo  Miroslav Toms E3.C, 60 b. 

dále Patrik Ležák E3.C, 54 b., Lukáš Fiala G8.A, 53 b. David Beneš E3.C, 51 b. Ondřej Holík E3.C, 49 b. 

Patrik Táborský E3.C, 47 b. 

 

 

TV 

Dne 4. 4. 2017 se v Jihlavě hrála kvalifikace na republikové finále ve florbalu. Naši borci pod vedením 

Martina Šindeláře porazili Třebíč 5:2 a a Litomyšl 3:2, čímž si zajistili účast na top akci kategorie v 

republice. Ta se bude konat 24. - 25. 4. 2017 v Jindřichově Hradci. 

Hráči: Martin Šindelář, Patrik Mašek, Petr Beneš, Matyáš Boček, Radek Niederhafner, Rostislav 

Křemeček, Antonín Vlček, Jan Novák, David Dvořák, Tomáš Bajko, Zdeněk Frank. 

 

Chemie  

V kategorii D ChO – školní kolo:  

1. místo: Karolína Komárková G4.A 

2. místo: Oliver Wünsche G3.A 

 V kategorii D ChO – okresní kolo:  

1. místo Oliver Wünsche,  -16. místo 

v kraji 

 V kategorii C ChO – školní kolo:  

1. místo Barbora Gřivnová G5.A, 35. místo kraji 
2. místo Pavel Kolodin G2.B 

V kategorii A ChO – školní kolo:  

1. místo Tomáš Březina G8.A - 17. místo v kraji 

 

  



 Soutěž N-trophy: školní kolo: 

1. místo Lubomír Smrček, David Schmuttermeier, Julie Střihavková G6. A -18. místo v ČR /53 první 

nepostupové místo 

 soutěž Chemiklání v Pardubicích:  

Pavel Kolodin G2. B, Lucie Konvičková a Jana Mojžíšová G7. A - 36 ze 40 týmů v ČR 

týmová soutěž Náboj (matematika): Smrček, Večeřa, Střihavková- G6.A, Šafář a Hatalová – 

G1.B: 38/z 138 týmů 

 

Fyzika  

F. olympiáda: 

Kategorie E : 4. místo Martina Husová G 4. A 

Kategorie F :   

1. místo Vít Coufal G 3. A;  

3. místo Barbora Plačková, Wünsche Oliver G 3. A; 

4. místo Pospíšilová Adéla G 3. A 

 

Krajské kolo FO kategorie C : 

11. místo Julie Střihavková, 14. místo Tomáš Večeřa  oba z G 6. A.  

Okresní kolo Fyzikální olympiády  - archimediáda: 

 

1. místo Martin Dvořák  G2.A 2. místo Oldřich Grois, R. Viktorinová 

1. místo Jan Pluhař 2. místo Š. Blažek 

 

Okresní kolo biologické olympiády kategorie C: 

 

1. místo  Amanda Rosota G 4. A 

2. místo  Hana Reiterová G 3. A 

7. místo  Julie Gomolová G 4. A 

 

Krajské kolo biologické olympiády: 

Kategorie C 

5. místo   Amanda Rosota G 4. A 

8. místo    Hana Reiterová G 3. A 

 

Kategorie D 

1.místo  Kamila Kopečná G 2.A 

 

Matematická olympiáda středoškolské kategorie B (druhé nejstarší): 

celkem se krajského kola B zúčastnilo 51 studentů  

umístění našich žáků: 

 

13. místo  Julie Střihavková  

17. místo   Tomáš Večeřa  

26. místo  Lubomír Smrček  

 



Všichni tři byli úspěšnými řešiteli a ve velké konkurenci se rozhodně neztratili. 

 

Biologie 

  
V krajském kole Daniela Reiterová  obsadila 3. místo a získala zvláštní cenu za determinaci organismů 

(poznávačku). 

 

 

Biologická olympiáda – okresní kolo, kategorie D: 

   

1. místo  Kamila Kopečná G 2. A 

3. místo   Lucie Reiterová G 2. A 

5. místo  Klára Puskeilerová G 2. A 

nejvyšší kategorie A BiO   - krajské kolo 

1. místo z 37 soutěžících Lucie Konvičková, G 7. A  

ústřední  kolo kat. A 

9. místo ze 36 soutěžících - úspěšná řešitelka  Lucie Konvičková, G 7. A     

zařazena do výběrového soustředění před mezinárodní olympiádou 19. 5. – 26. 5. 2017 na Přírodovědecké 

fakultě v Praze 

YPEF 

1. místo v místním kole – Konvičková Lucie a Mojžíšová Jana G 7. A  a Reiterová Daniela G 6. A   

YPEF  2. místo v regionálním  kole – Brno (4 kraje) - Konvičková Lucie a Mojžíšová Jana G 7a Reiterová 

Daniela G 6. A  

 

Dějepis: 

Školní kolo dějepisné olympiády – studenti tercie a kvarty, téma Marie Terezie, postup do okresního kola: 

Klára Němcová G4.A, M. Čermáková G4.A, Daniel Pavlů G4.A. Úspěšnou řešitelkou se stala K. 

Němcová, skončila na 7. místě. 

Internetová soutěž Rytíři dějin – sekunda + tercie, téma Přemyslovci a Lucemburkové 

Tříčlenný tým: T. Lahodná 6. A, J. Kolář 6. A, O. Kraus G2.B – účast na krajském kole dějepisné soutěže 

gymnázií v Brně, (téma 50. a 60. léta v Československu) – 10. místo. 

H. Leischnerová P3.C – SOČ – 2. místo v okresním kole. 

Zeměpis:  

Krajské kolo zeměpisné olympiády –  kategorie B – 12. místo Dvořák M. G2.A 

  kategorie D – 10. místo J. Krátký  G8.A 

 

SOČ  

Ve školním roce 2016/2017 se zúčastnilo školního kola SOČ celkem 26 studentů oboru Pedagogické 

lyceum, 6 studentů OA a 1 student Gymnázia. 

Po pečlivém hodnocení nakonec v jednotlivých kategoriích zvítězili a do OK postoupili tito studenti: 

 

1. Kristýna Vajčnerová.- zdravotnictví, 

2. Anna Leischnerová - zemědělství, potr….. 

3. Kristýna Muchová  -Ekonomika a řízení… (1.) 

4. Nicola Komínková -Ekonomika a řízení… (2.) 

5. Terezie Sečková, Aneta Kratochvílová - pedagogika, … (1.) 



6. Radek Maderka -pedagogika (2.) 

7. Pavel Novotný - teorie kultury 

8. Helena Leischnerová -historie 

OA 

9. Martin Chvátal -Informatika 

10. Jaromír Sedláček, -Informatika 

11. Nicola Komínková -Aneta Palátová - Ekonomika 

12. Kristina Muchová - Ekonomika a řízení 

G 

13. Vladimír Palas - Biologie 

 Okresní kolo proběhlo v Brně na Gymnáziu Křenová 36.  Mělo oblastní formu, protože zde soutěžili 

studenti několika okresů (Hodonín, Břeclav, Blansko…). 

Seznam účastníků okresního kola SOČ postupující do krajského kola:  

 

Kristýna Vajčnerová SPgŠ 6. zdravotnictví, 

Anna Leischnerová SPgŠ 7. zemědělství, potr….. 

Kristýna Muchová  OA 13. ekonomika a řízení  (1.) 

Nicola Komínková OA 13. ekonomika a řízení (2.) 

Radek Maderka  SPgŠ 14. pedagogika (2.) 

Martin Chvátal OA 18. informatika 

 

Krajské kolo se uskutečnilo v Brně na Gymnáziu Jarošova, 11. 5. 2017: 

Nejlépe si vedli studenti Radek Maderka a Anna Leischnerová, kteří obsadili 2. a 1. místo v oborech a 

postoupili do národního kola. Kristýna Vajčnerová  byla 9., Martin Chvátal 9., Kristýna Muchová 6. 

  

Republikové kolo SOČ se uskutečnilo v Boskovicích 17. – 19. června a oba postupující (Maderka, 

Leischnerová) obsadili 10. místa ve svých kategoriích. 


