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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 

 

 

1.2 Název a adresa zřizovatele:  Jihomoravský kraj  

      Žerotínovo nám. 449/3 

      601 82  Brno 

 

1.3. Součásti školy 
 

Střední škola     IZO: 102 867 135 

Domov mládeže    IZO: 108 012 174 

Školní jídelna     IZO: 103 243 275 

 

 

Škola má 3 odloučená pracoviště:  

Dolní Česká 362/33 

Alšova 995/16 

Přemyslovců 4 

 

 

 

Povolené obory vzdělání: 

  
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 

  



1.4 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. 

 

1.5 Školská rada 

školská rada byla zřízena 15. 02. 2015 a má 9 členů. Zasedá dvakrát ročně. Ve své činnosti se 

řídí § 167 a § 168 školského zákona. 

 

1.6 Počet žáků 

K 30. 9. 2015 studovalo na škole 948 žáků, z toho 642 dívek, 306 chlapců v 35 třídách podle 

oborů:  

kód oboru název oboru počet tříd celkem žáků 

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

vyšší stupeň - 4 

123 

88 

79-41-K/41 Gymnázium 4 103 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 116 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

dálková forma 

3 59 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 108 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 4 117 

63-41-M/02 Obchodní akademie 4 120 

18-20-M/01 Informační technologie 4 114 

 

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. Údaje o pracovnících školy 
  

2.1 Pedagogičtí pracovníci školy 

 

 Ve škole (Gymnáziu, SPgŠ, OA a JŠ s PSJZ) vyučovali následující učitelé: 

 
Mgr. Ondřej Antoš Mgr. Pavel Kolář 

Mgr. Eva Barnetová, ZŘŠ Mgr. Eliška Krausová 

Mgr. Vlasta Bastlová Mgr. Dana Kroutilová 

Mgr. Soňa Bazalová  Mgr. Vladislav Krčál 

Mgr. Martin Benda Mgr. David Křivan (částečný úvazek, zástup za 

dlouhodobou nemoc) 

Mgr. Eliška Boorová Mgr. Lenka Kuřátková (pouze na JŠ) 

Ing. Marcela Černá (v průběhu roku ukončen PP) Ing. Lenka Kseničová 

Mgr. Pavel Černý RNDr. Petr Kudláček 

Mgr. Jindřich Červinka Mgr. Gabriela Lamichová 

Mgr. Štěpánka Čižmářová  Mgr. Iva Landová 

PhDr. Dana Dočkalová Mgr. Michaela Leischnerová 

Mgr. René Dokulil Mgr. Pavlína Lisková 

Mgr. Drahomíra Dvořáková (část. úvazek) Mgr. Vladimíra Maňurová 

Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Tomáš Milička 

Mgr. Ladislav Fiala (částečný úvazek) PhDr. Jan Navrátil 

Mgr. Marie Filipová Mgr. Dana Nesnídalová 

Mgr. Jaromír Finda Mgr. František Nesvadba 

Ing. Věra Freyová Mgr. Zdeňka Nešetřilová 

Mgr. Petra Fuxová Mgr. Vlastimil Novák 

RNDr. Leoš Gretz, ŘŠ Mgr. Jana Novotná 

Mgr. Ludmila Gretzová PhDr. Jana Ondrušová 

Mgr. Luděk Gross PaedDr. Alena Paulenková 

Mgr. Jana Havlíková Bc. František Rubáček (částečný úvazek, zástup za 

dlouhodobou nemoc) 

Mgr. Yvona Helebrantová Mgr. Jaromíra Rubáčková 

PaedDr. Ivana Herzigová, ZŘŠ Mgr. Magdaléna Řiháková 

Mgr. Ivo Hiess Mgr. Klára Servítová 

Mgr. Zuzana Höferová Mgr. Milica Schmuttermeierová 

Mgr. Jana Holubová Mgr. Jiří Smolík 

Mgr. Blanka Horinová Lucie Sobalová (asistent pedagoga) 

Mgr. Dana Hrůzová Mgr. Hana Soldánová 

Mgr. Markéta Hummlová Mgr. Petr Svoboda 

Mgr. Ivo Chlubna, ZŘŠ Mgr. František Štěpnička 

Mgr. Jana Chybíková Mgr. Dagmar Štrausová 

PaedDr. Jindřich Jansa, ZŘŠ Mgr. Milan Václavek 

Mgr. Janský Ivo Ing. Alena Valentová 

Mgr. Lucie Janská Mgr. Drahomíra Vaňharová 

Mgr. Barbora Janulíková Mgr. Olga Veselá 

PaedDr. Pavel Kašpar Mgr. Vlasta Veselá 

Mgr. Monika Kašpar (pouze na JŠ) Mgr. Jarmila Vítková (částečný úvazek) 

Ing. Eva Kaššová Mgr. Ladislava Vrbková 

 

Na mateřské dovolené byly: Mgr. Iva Jurmanová, Mgr. Adéla Hlávková (po nástupu 

z MD ukončen PP), Mgr. Pavlína Jourová, Mgr. Alice Kudr, Mgr. Hana Kuřítková, Jitka 

Hellingerová, Ing. Petra Čermáková, Zdeňka Nováková, Mgr. Eva Suchá, Mgr. Lada 

Hanzalová. 

Do starobního důchodu odešli: Anežka Divišová, Květoslava Přibylová, Miroslava 

Venclíková. 

Externí učitelka: 



Mgr. Jana Vykoukalová 

 Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci podle příslušného právního 

předpisu. Na škole působily dvě výchovné poradkyně, kvalifikovaná koordinátorka 

environmentální výchovy, koordinátor ICT a koordinátoři ŠVP, metodik prevence rizikového 

chování.  

Výuka je zajištěna ze 100 % aprobovaně. 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 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:  

Petra Molíková, Vlasta Robotková, Andrea Částková, Stanislava Bisčiaková, Božena 

Bursíková, Olga Kovaříková, Monika Krátká, Jarmila Muchová, Eva Tomášková 

 

Provoz školní jídelny zabezpečovali: 

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

šéfkuchařka, Jolana Kubišová, Olga Jelínková (částečný úvazek), Sylva Mokrohajská, Hana 

Bartesová, Jaroslava Gazdová, Anežka Divišová (v průběhu roku odchod do starobního 

důchodu), Miroslava Venclíková (v průběhu roku odchod do starobního důchodu), Pokorná 

Lenka, Radka Polášková, Květoslava Přibylová (v průběhu roku odchod do starobního 

důchodu), Jaroslava Rehbergerová  

 

Vrátní: 

Božena Seveldová 

Josef Pojer 

  



3. Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016 
 

Přijímací řízení bylo ve školním roce 2015/2016 pro nový školní rok 2016/2017 konáno 

podle platných právních předpisů. Ředitelem školy byla v zákonem stanoveném termínu 

zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory. V prvním kole přijímacího řízení 

uchazeči konali přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v rámci celorepublikového 

Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2016.  

 

Do primy osmiletého gymnázia – bylo podáno celkem 75 přihlášek. Uchazeči konali centrálně 

zadávané testy z jazyka českého a matematiky. Hodnoceni byli za prospěch ze ZŠ, soutěže a za 

centrálně zadávané testy. Přijato bylo 30 žáků, zápisový lístek odevzdalo 28 žáků. Podaná 

odvolání byla vyřízena v rámci autoremedury ředitelem školy. 

 

Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia – bylo podáno celkem 83 přihlášek. Všichni uchazeči 

vykonali centrálně zadávané testy z jazyka českého a matematiky. Žáci byli dále hodnoceni 

podle prospěchu ze ZŠ a soutěží. Přijato bylo 30 žáků, zápisový lístek odevzdalo 30 žáků. 

Podaná odvolání byla vyřízena v rámci autoremedury ředitelem školy. 

 

Do prvního ročníku oboru Sociální činnost – bylo podáno celkem 52 přihlášek ke studiu. 

Všichni uchazeči vykonali centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky. Výsledky 

testů z matematiky se nezapočítávaly do hodnocení. Žáci byli dále hodnoceni podle prospěchu 

ze ZŠ a soutěží.   V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 30 žáků, zápisový lístek 

odevzdalo 23 žáků. V druhém kole byli přijati 4 žáci, všichni odevzdali zápisový lístek. Podaná 

odvolání byla vyřízena v rámci autoremedury ředitelem školy. 

 

Do prvního ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika – bylo podáno celkem 79 

přihlášek ke studiu. Uchazeči s prospěchem do 1,1 za 2. pololetí 8. třídy i za 1. pololetí 9. třídy 

byli přijati bez vykonání centrálně zadávaných testů a praktické zkoušky. Ostatní uchazeči 

vykonali centrálně zadávané testy z jazyka českého a matematiky a praktickou zkoušku 

z výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Výsledky testů z matematiky se nezapočítávaly do 

hodnocení. Uchazeči byli dále hodnoceni podle prospěchu ze ZŠ a soutěží. Přijato bylo celkem 

30 uchazečů, kteří také odevzdali zápisový lístek. Podaná odvolání byla vyřízena v rámci 

autoremedury ředitelem školy, v 1 případě bylo odvolání postoupeno nadřízenému orgánu. Ten 

svým rozhodnutím rozhodnutí ředitele školy v plném rozsahu potvrdil. V ostatních případech 

byla podaná odvolání vyřízena v rámci autoremedury ředitelem školy.  

 

Do prvního ročníku oboru Pedagogické lyceum - bylo podáno celkem 74 přihlášek. Uchazeči 

s prospěchem do 1,1 za 2. pololetí 8. třídy i za 1. pololetí 9. třídy byli přijati bez vykonání 

centrálně zadávaných testů. Ostatní uchazeči vykonali centrálně zadávané testy z jazyka 

českého a matematiky. Výsledky testů z matematiky se u tohoto oboru také nezapočítávaly do 

hodnocení. Žáci byli dále hodnoceni podle prospěchu ze ZŠ a soutěží. Přijato bylo celkem 30 

žáků, zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů. Podaná odvolání byla vyřízena v rámci 

autoremedury ředitelem školy. 

 

Do prvního ročníku oboru Informační technologie bylo podáno celkem 56 přihlášek. Uchazeči 

s prospěchem do 1,2 za 2. pololetí 8. třídy i za 1. pololetí 9. třídy byli přijati bez vykonání 

centrálně zadávaných testů. Ostatní uchazeči vykonali centrálně zadávané testy z jazyka 

českého a matematiky. Žáci byli dále hodnoceni podle prospěchu ze ZŠ a soutěží. Přijato bylo 

celkem 30 žáků, zápisový lístek odevzdalo 28 uchazečů. Podaná odvolání byla vyřízena v rámci 

autoremedury ředitelem školy. 



 

Do prvního ročníku oboru Obchodní akademie bylo podáno celkem 61 přihlášek ke studiu. 

Uchazeči s prospěchem do 1,2 za 2. pololetí 8. třídy i za 1. pololetí 9. třídy byli přijati bez 

vykonání centrálně zadávaných testů. Ostatní uchazeči vykonali centrálně zadávané testy 

z jazyka českého a matematiky. Žáci byli dále hodnoceni podle prospěchu ze ZŠ a soutěží. 

Přijato bylo celkem 30 žáků, zápisový lístek odevzdalo 23 uchazečů. Podaná odvolání byla 

vyřízena v rámci autoremedury ředitelem školy. 

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

2016/2017 neotevíral, neproběhlo tedy pro tento obor přijímací řízení.  

 

4. Studijní výsledky 
 

4.1 maturitní zkoušky 

Žáci pedagogických oborů konali praktickou maturitní zkoušku v dubnu 2016, obory 

obchodní akademie během měsíce května. Všechny čtyřleté obory i osmiletý obor 

absolvovaly společnou část a profilovou část maturitní zkoušky v průběhu měsíce května 

2016. Studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma studia konali 

pouze profilovou část maturitní zkoušky. 

Všichni žáci maturovali v jedné úrovni. Několik žáků si volilo nepovinnou matematiku.   

 

kód oboru název oboru počet 

maturantů 

celk. 

průměrný 

prospěch 

prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl 

79-41-K/81 Gymnázium 22 1,560 14 8 

79-41-K/41 Gymnázium 23 1,976 10 11 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

27 1,867 7 16 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika dálková forma 

22 1,470 15 7 

75-41-M/01 Sociální činnost 20 2,884 1 11 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 29 1,952 8 20 

63-41-M/02 Obchodní akademie 32 2,219 5 27 

18-20-M/01 Informační technologie 25 2,525 1 23 

 

Absolventi IV.A – Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 

Blahová Lucie, Červinková Eva, Divišová Dita, Fraňková Lenka, Fukačová Marcela, Hellarová 

Veronika, Hrabalová Alena, Hrubá Vendula, Janková Aneta, Jarošová Anna, Jonášová Daniela, 

Kedroňová Lada, Klárisová Ladislava, Klimešová Ivana, Nečasová Kateřina, Pavelcová 

Martina, Pavlíčková Anita, Peková Andrea, Petrů Simona, Rychtecká Tereza, Šajbidorová 

Barbora, Toufarová Natálie, Jelínková Lucie, Kočišová Simona 

  



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

Bernardová Lenka, Dis., Eliášová Eva, Havlíčková Soňa, Holoubková Renata, Huberová 

Renáta, Iranová Petra,Dis., Králíková Jana, Krpenská Milena, Málková Věra, Ondrůšková 

Dajána, Sochorová Veronika, Šeráková Eva, Šimšová Dagmar, Toufarová Doválelová Martina, 

Ing., Trnovcová Veronika, Vlčková Marie, Vojáčková Milena, Hutárková Jaroslava 

Komínková Lenka, Zástěrová Kateřina, Jelenová Hana, Bc., Kourková Zuzana 

 

 

 

Absolventi IV. B – Sociální činnost 

Andorková Michaela, Feltlová Štěpánka, Chmelíková Kristýna, Mikelová Tereza, 

Moravčíková Tereza, Navrátilová Kristina, Radová Lucie, Samková Michaela, Tomková Hana, 

Vítková Valentýna, Malačková Daniela, Rychlá Karolína  

 

Absolventi IV. C – Pedagogické lyceum 

Antošová Marcela, Bartuňková Tereza, Bodláková Anna, Cafourková Linda, Drážďanská 

Monika, Gregorová Michaela, Grossberger Antonín, Huserková Pavla, Chvátalová Tereza, 

Jurčíková Martina, Klusáčková Aneta, Křesťanová Valérie, Langerová Veronika, Náměstková 

Darina, Netopilíková Simona, Nováková Klára, Sejková Marie, Semotam Karel, Slavíková 

Kateřina, Sobotková Johana, Straková Eliška, Šimková Veronika, Žáková Veronika, Platková 

Pamela, Reichmannová Michaela, Kročilová Michaela, Kovaličková Kristýna, Abesková 

Lenka,  

 

Absolventi 8. A – Gymnázium 

Bojajová Gabriela, Brdová Daniela, Dao Duc Anh, Engelmann Jan, Heimlich Štěpán, 

Luskačová Veronika, Jansová Adéla, Jeřábek Jan, Kolman Marek, Konvičková Zuzana, 

Košíčková Michaela, Kruckovyč Michal, Lazárková Gabriela, Pexová Aneta, Sklenářová 

Kristýna, Svobodová Sabina, Synek Pavel, Száková Barbora, Trtilová Lucie, Vítková Marcela, 

Vlčková Jana, Zezula Martin 

 

Absolventi 4. B - Gymnázium 

  

Brodíková Kristýna, Březinová Blažena, Fučíková Miroslava, Gross Michal, Jílková Věra, 

Komínková Aneta, Kováčová Terezie, Kubala Lukáš, Kuřitková Marcela, Leischnerová 

Zuzana, Šimková Kristýna, Türková Natálie, Večeřová Andrea, Vrška Adam, Zapletal Roman, 

Kratochvíl Tomáš, Jenšovská Bára, Kalmus Tomáš, Simek Zdeněk,Slabá Dominika, 

Matušincová Monika 

 

Absolventi E 4. B – Obchodní akademie 

 

Fojtách Petr, Houšť Jakub, Jordánová Vendula, Kabourek Mojmír, Kovařík Jiří, Krulová 

Kamila, Kučerová Nikol, Kulíková Andrea, Landšperský Jan, Lašáková Iva, Nováková 

Michaela, Oswald Jiří, Pražáková Kateřina, Puška Jaroslav, Sedláková Zuzana, Sojková 

Zuzana, Stejskalová Marcela, Svobodová Veronika, Šarayová Stefanie, Mrňová Barbora, 

Šustrová Šarlota, Vocilka Marcel, Ziková Markéta, Zukalová Tereza, Ženčuchová Karolína, 

Vrabček Robin, Mařík Patrik, Samková Kristýna, Golomb David, Hudečková Nicole, Mahdal 

Martin,Vlk Martin 



 

Absolventi E 4. C – Informační technologie 

 

Březina Jakub, Březina Josef, Ďurko Dominik, Dvořák Michal, Frecer Dominik, Handl Josef, 

Harant Rudolf, Iliaš Dominik, Kocman Zdeněk, Konvalina Jakub, Kravec Ondřej, Laitner 

Tomáš, Letocha Adam, Malý Patrik, Novák Martin, Říha Libor, Špaček Ondřej, Zahradník 

Tomáš, Žák Jakub, Žejdl Jakub, Kratochvíl Milan, Svoboda Tomáš, Klika Karel 

 

 

 

4.2 jazyková škola – Anglický jazyk 

Zahájení studia 

- studium zahájilo 18 studentů 

- z toho 13 užívalo status studenta 

  

Závěr studia 

- studium ukončilo 11 studentů 

- důvody ukončení: 

- 1 dodatečný nástup na VŠ 

- 1 zdravotní důvody 

- 4 osobní důvody 

- 2 nástup do nového 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)   2 

Státní jazyková zkouška základní (B 2)   5 

Mezinárodní zkouška Cambridge FCE    4 

 

Přehled zaměření výuky vyučujících v jazykové škole při GPOA Znojmo 

 

Vyučující Aj Zaměření výuky 

Mgr. Dvořáková Jana gramatika 

Mgr. Bastlová Vlasta   čtení, poslech 

 

Mgr. Krausová / D. Clark konverzace/P.Donohoe 

Mgr. Novotná Jana Use of English 

PhDr. Ondrušová Jana psaní 

Mgr. Kuřátková Lenka učebnice 

 

Spolupráce s Jazykovou školou P.A.R.K. Brno, 

- pretesting a zkoušky nanečisto – březen 2016, 4 uchazeči 

 

Vysoce byly hodnoceny vyučovací jednotky s rodilým mluvčím, které proběhly  od prosince 

2015 do února 2016 pod vedením Ira Paula Donohoe. 

 

  



4.3 jazyková škola – Německý jazyk 

Zahájení studia 

- studium zahájilo 18 studentů 

- z toho 15 užívalo status studenta 

 Závěr studia 

- studium ukončilo 12 studentů 

- důvody ukončení: 

- 1 dodatečný nástup na VŠ 

-1 zdravotní důvody 

- 3 osobní důvody 

- 1 nástup do nového 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)   0 

Státní jazyková zkouška základní (B 2)   2 

Mezinárodní zkouška Goethe Zertifikat    5 (4 – B1, 1 – B2) 

 

Přehled zaměření výuky vyučujících v jazykové škole při GPOA Znojmo 

 
Vyučující Aj Zaměření výuky 

Mgr. Bazalová Soňa učebnice, čtení, poslech 

Mgr. Vaňharová Drahomíra  učebnice, čtení, poslech 

 

Mgr. Horinová Blanka gramatika 

Mgr. Lisková Pavlína gramatika 

Mgr. Soldánová Hana psaní 

Mgr. Kašparová Monika slovní zásoba, poslech, gramatika, konverzace, čtení 

 

Spolupráce s Goethe – Institut Praha 

- konzultace pro mezinárodní zkoušky (telefonicky, e-mail) 

 

Vysoce hodnocena byla vánoční exkurze do Vídně. Studenti měli zpracovaná témata o 

jednotlivých památkách města v německém jazyce a v roli průvodce je prezentovali 

spolužákům. 
 

 

Hodnocení za rok 2015/2016 

 

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

studijních výsledků dosáhly obory Sociální činnost, Informační technologie 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 1,633 94 116 1 

79-41-K/41 Gymnázium 1,892 32 69 2 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1,734 30 86 0 



75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

dálková forma 

1,364 41 18 0 

75-41-M/01 Sociální činnost 2,264 3 104 1 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1,872 33 83 1 

63-41-M/02 Obchodní akademie 2,152 19 98 3 

18-20-M/01 Informační technologie 2,258 10 101 3 

 

Žáci, kteří neprospěli, konali opravné zkoušky v měsíci srpnu a září 2016. Některým bylo 

povoleno opakování ročníku a někteří ukončili studium na této škole.   

 

Na školní rok 2015/2016 bylo přijato do 1. ročníku 19 studentek dálkového studia.  

V posledních třech ročnících gymnázia a posledním ročníku SPgŠ si žáci volili z velkého 

množství volitelných předmětů. Na PMP a PL byly otevřeny volitelné výchovy: 

tělesná, dramatická, výtvarná a hudební - podle zájmu žáků.  Nepovinně se učily tyto předměty: 

jazyk anglický, jazyk latinský, jazyk ruský, německý jazyk, španělský, sborový zpěv, sportovní 

hry, sportovní hry – šachy a znakový jazyk, programování – Tvorba mobilních aplikací, 

arteterapie, filmová výchova, FCE, GI.   

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

vyšší gymnázium. 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. 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 akademie, Reiffeisen Bank) 

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, projekt Grenze.Geschichte.Menschen 



(Hranice.Historie.Lidé) žáci G1.B, G7.A a studenti z Rakouska. Výchovné a preventivní akce 

„Intimní zdraví bez komplikací“, přednáška – „Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já“ 

(mentální anorexie, bulimie, zdravé stravování), výchovné programy pro chlapce a dívky 

„Holky z Venuše, kluci z Marsu“, „Žena jako symbol života“, „Cesta pravého muže“. Žáci se 

zúčastnili různých soutěží (školní kolo soutěže „Ekonomický tým“, celorepublikové soutěže 

„Má dáti, dal“, okresní kolo Finanční gramotnost) atd.  

Pěvecký sbor ZNOIMIA GPOA se zúčastnil 1. ročníku festivalu pěveckých sborů 

CANTAMUS URBI. Žáci studijního oboru Obchodní akademie E3.B provozovali studentskou 

kavárnu WAKE UP v rámci Studentské společnosti. 

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

studentský parlament vydal časopis. Ve spolupráci s Městskými lesy žáci ilustrovali edukativní 

kalendář o fauně a floře NP Podyjí. 

 

Ve školním roce 2015/2016 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: 

   

 

 

2. 9. 2015 

 

Seznámení s městem, v němž dočasně pobýváme 

 Návštěva historického centra a významných památek  

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

 

 

15. 9. 2015 

 

 Mighty  shake – sál hotelu Dukla – zahájení tanečních kurzů 

 

15. 9. 2015 Beseda o „tejpování“ – léčebně, podpůrná metoda ošetření svalových potíží - Vaňková 

17. 9. 2015 „Pohádkový les“ – soutěžní odpoledne pro děti v Městském lesíku, pořádané ve spolupráci 

se Sokolem Znojmo  

22. 9. 2015 „Za Kateřinou“ – návštěva rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě 

 

27. 10. 2015 Návštěva prodloužené v tanečním kurzu 

 

6. 11. 2015 Den otevřených dveří v DM – prezentace zájmových činností DM, ukázka pokojů, studoven, 

kuchyňky a seznámení s režimem dne 

3. 11. 2015 Sezení s panem Křížem – téma – stravování na DM 

 

9. 11. 2015 Nabídka divadelního představení ve Znojmě – „Byt na inzerát“ 

 

13. 11. 2015 Schůzky s rodiči  

 

21. 11. 2015 

27. 11. 2015 

Návštěva plesů GPOA, setkání s bývalými absolventy   

P IV. A –– hotel Dukla 

P IV. B + PIV. C –– hotel Dukla 



30. 11. 2015 

24. 11. 2015 

16. 12. 2015 

Vánoční výzdoba DM 

Příprava drobných vánočních dárků jako prezentace DM 

 Přáníčka 

 Vizovické pečivo 

 Perníčky 

 Ozdoby na vánoční stromek – zvonky z bavlnek 

 Výroba dárků pro blízké 

 Vánoční dekorace z papíru 

1. 12. 2015 Závěrečná hodina v tanečních 

 

2. 12. 2015 Adventní stánek – prezentace činností DM 

8. 12. 2015 Návštěva centra „Coolna“ 

9. 12. 2015 Návštěva koncertu v kapli sv. Václava- sbor Znojmia 

 Návštěva adventního programu ve Znojmě, večerní procházky osvětleným městem 

16. 12. 2015 

17. 12. 2015 

Adventní posezení jednotlivých skupin 

16. 12. 2015 Slavnostní vánoční večeře ve školní jídelně – slavnostní atmosféra podtržená vlastní 

výzdobou jídelny a společným zpěvem 

6. 1. 2016 „Tříkrálová sbírka“ 

4. 2. 2016 Šibřinky – akce s TJ Sokol Znojmo 

 

 

9. 2. 2016 

 

24. 2. 2016 

Výroba drobných dárků k sv. Valentýnovi 

 Krabičky na dárečky 

 Textilní drobnosti pro zamilované 

 Náušnice z peří a jiná bižuterie 

  

10. 2. 2016 Návštěva divadelního představení – „K-Pax, Svět podle Prota“ 

14. 3. 2016 Návštěva muzea – výstava divadelních loutek 

16. 3. 2016 Návštěva Coolny – přednáška na téma “ Kyberšikana aneb predátor na obzoru“ 

21. 3. 2016 Návštěva divadelního představení - „Zdravý – nemocný“ 

 

 

 

21. 3. 2016 

15. 3. 2016 

16. 3. 2016 

16. 3. 2016 

Tematická výzdoba DM k jarním svátkům 

 Jarní aranžování 

 Velikonoční kraslice zdobené voskem 

 Pletení pomlázky, ošatky 

 Velikonoční pečivo 

 Velikonoční perníčky 

 Zvířátka ze sena 

 

31. 3. 2016 Mini kurz líčení s kosmetikou Mary Kay  

6. 4. 2016 Návštěva divadelního představení – „Afrika - Češi mezi lidožravci“ 

7. 4. 2016 Návštěva kina - Festival dokumentárních filmů o lidských právech-„ Mallory“ 

20. 4. 2016 Beseda o bulimii – přednáška s pí M. Michalcovou a speciální pedagožkou ze SVP Znojmo 

pí I. Hazuchovou  

20. 4. 2016 Slavnostní rozloučení s maturantkami v jídelně DM 

21. 4. 2016 Jarní běh Gránicemi – spolupráce s TJ Sokol – dětské soutěžní odpoledne 

 „Majáles“ – příprava kostýmů a výrobků na prezentaci DM a školy 

4. 5. 2016 „Majáles“ – účast dívek na akci + stánek s výrobky 

 Výroba drobných dárků pro maminky (ke Dni matek) 

 Květináče ubrouskovou technikou 

 Přáníčka  



 Náušnice 

7. 6. 2016 Návštěva kina Svět – film “Obrázky z Podyjí “ s besedou s tvůrci filmu  

8. 6. 2016 Vycházka do Národního parku Podyjí s průvodcem 

21. 6. 2016 Volejbalový turnaj ve spolupráci s dalšími DM 

22. 6. 2016 Společné vyhodnocení a odměňování celoročního plnění úklidových povinností žákyněmi 

DM 

 

Vychovatelky domova mládeže zajišťovaly i víkendové ubytování pro veřejnost. Od září 2015 

do konce června 2016 se v DM ubytovalo 783 osob. Získané prostředky byly také použity pro 

zlepšení prostředí a vybavenost DM. Pořídilo se 40 ks nových válend, úložné prostory 

v chodbičkách pokojů, odvětrání v budově.  

Ve školním roce 2015/2016 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 750 strávníků, z toho bylo našich žáků 

490. Každý den bylo možné vybírat ze dvou variant hlavního chodu. 

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: 

 G8.A G4.B 

UK*      - lékařská  

- přírodovědecká  

- sociálních věd 

       -právnická  

1  

1  

1  

1  

MU* -   pedagogická 

- ekonomicko-správní 

- filozofická 

- přírodovědecká 

1 4 

1  

1  

 2 

UP*-    pedagogická 

- přírodovědecká 

- filozofická 

- právnická 

- sociálních studií 

2  

1  

1 1 

1  

 1 

MENDELU* - technologie pot. 

- agronomická 

- provozně ekonomická 

1  

1 1 

 1 



UHK* – H. Králové-farmacie  1 

VFU*-veter. hygieny a eko. 1  

VŠE* Praha 1  

VUT* - strojní inženýrství 

           -biomedicínská tech. 

           - chemická 

1 1 

2  

 2 

ČVUT* Praha – jaderná fyz.  1 

VŠCHT* Praha-for. chemie 1  

Univerzita obrany 1  

studium - zahraničí  2 

soukromá VŠ  1 

Jazyková škola  1 

zaměstnání 1 1 

Maturitní zkouška – září 2016  3 
* Vysoká škola – fakulta 

 

5.2 pedagogické obory 

 PIV.A PIV.B PIV.C 

MU -     pedagogická 

- filozofická 

 

2 1+zam. 6 

  2 

UP  -      pedagogická 

 

1  4 

DAMU – dramatická výchova   1 

JAMU –  divadelní fakulta 1   

Jihočeská univerzita -         

pedagogická f. 

3  4 

Technická univerzita Liberec –

pedagogická f. 

1   

VŠ polytechnická Jihlava  1  

Newton College Brno   1 

Jazyková škola  2 3 2 

VOŠ  1  

zaměstnání 

 

- v oboru 10 3 1 

- mimo obor 2  4 

zaměstnání - zahraničí 2 1 1 

MZ – září 2016  1 1 

 

Úřad práce  1 1 

 

*Vysoká škola – fakulta 

 

5.3 obor obchodní akademie a informační technologie 
 E4.B E4.C 

MENDELU* - finance 

                - veřejná správa 

 

1  

2  

MU* -    informatiky 

- pedagogická 

- cestovní ruch 

- právnická 

- není známa f. 

 2 

 1 

1  

1  

3  

UP*  -    přírodovědecká  -  

aplikovaná informatika 

 3 



SVŠE Znojmo 6 1 

VUT* - podnikatelská  

 

1  

UTB Zlín – Ekonomika a man. 2  

studium Vš - zahraničí 1  

studium - učební obor 2  

studium zahraničí 1  

Jazyková škola 1 8 

zaměstnání  - v oboru 

          -mimo obor 

2 1 

4 7 

Úřad práce 4  

*Vysoká škola – fakulta/obor 

 

6. Výsledky ČŠI a kontrolních orgánů 

 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla následující šetření a kontrolní akce: 

1. Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje provedl dne 26. 10. 2015 

veřejnosprávní kontrolu na způsob využití finančních prostředků poskytnutých 

z rozpočtu JMK na podporu práce s talentovanou mládeží za vynikající výsledky žáků 

v soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2013/2014 v rámci Programu nadaných 

studentů v Jihomoravském kraji. – bez závad, nebyla uložena žádná nápravná opatření 

2. 20. 11 2015 byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Kontrola byla 

zaměřena na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného (dodržování oznamovací povinnosti, stanovení 

vyměřovacích základů a výše pojistného). Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

3. Kontrola ČŠI proběhla ve dnech 26. – 28. dubna 2016. Předmětem inspekční činnosti 

bylo zjišťování informací o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání v oborech 

pedagogického zaměření.  Kontrola byla zaměřena i na prováděnou praxi v mateřských 

školách a školních družinách žákyň oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.  

Z inspekční činnosti nebyl pořízen žádný písemný záznam, šetření ČŠI bylo bez závad 

s ústním konstatováním, že došlo ke zlepšení výuky praxe od poslední inspekční 

činnosti.  

4. Odbor kontroly OP (operačního programu) Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy provedl dne 26. 4. 2016 veřejnosprávní kontrolu projektu „Moderní 

vzdělávání“, financovaného z Operačního programu Vzdělání pro konkurence-

schopnost. Kontrola byla zaměřena na realizaci projektu, dodržování povinností a 

postupů v souladu s pravidly pro publicitu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 



7. Údaje o mimořádných aktivitách 

 

Výročí školy 

Naše škola 17. června oslavila 40. výročí založení Střední pedagogické školy ve Znojmě. 

K tomuto dni proběhl den otevřených dveří v prostorách školy, slavnostní akademie žáků 

pedagogických oborů v Městském divadle ve Znojmě, vernisáž výtvarných prací v aule budovy 

na Dolní České. V Hradebním příkopu si naši žáci připravili v rámci projektu „Nehoda není 

náhoda“ soutěže pro děti z mateřských a základních škol, se kterými škola spolupracuje. Akce 

měla mezi dětmi velký ohlas, zúčastnilo se jich kolem 300. Pro MŠ si v aule na Dolní České 

studentky připravili pohádkové divadelní představení, které mělo také velký úspěch. 

Naše škola se v loňském školním roce opět účastnila Dnu sociálních služeb, představeny byly 

všechny studijní obory, které se na škole vyučují. Největší důraz byl kladen na obor Sociální 

činnost. Studenti nabízeli veřejnosti, zejména pak dětem množství aktivit, jako malování na 

obličej, vykreslování mandal či různé aktivizační techniky. Ze strany veřejnosti byly vnímány 

kladné odezvy.  

Projekty 

„Nehoda není náhoda“ 

Projekt „Nehoda není náhoda“ se podařilo zrealizovat díky podpoře Města Znojma, Městské 

policie Znojmo, Hasičského záchranného sboru a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. 

Dle odezvy zúčastněných institucí byl projekt velmi zdařilý a přínosný. Soutěží se zúčastnilo 

odhadem 300 dětí z mateřských a základních škol,  a dalších institucí, se kterými naše škola 

spolupracuje. I v následujících letech bude naše škola plánovat obdobné projekty. 

 

 „Moderní vzdělávání“:  

Cílem projektu byl zejména kvalitativní posun v oblasti metod a forem práce ve výuce, rozvoj 

znalostí, schopností a dovedností žáků i pedagogických pracovníků, podpora zájmu žáků školy 

o vzdělávání v cizích jazycích, další zlepšování jejich informační a čtenářské gramotnosti, 

zkvalitňování přípravy žáků na budoucí výkon povolání a v neposlední řadě také naplnění 

materiálních potřeb souvisejících se zkvalitňováním výuky. Tyto cíle byly naplněny realizací 

příslušných šablon projektu „Moderní vzdělávání“. 

 Realizované klíčové aktivity: 

V souladu s globálními cíli OP VK a ŠVP jednotlivých oborů, materiálními potřebami 

a personálními možnostmi naše škola realizovala následující klíčové aktivity: 

 



 a) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Počet šablon - 2 v celkové hodnotě 113.512,-Kč 

Cílem této klíčové aktivity bylo zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské 

gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen 

ve výuce. 

V rámci těchto dvou šablon pedagogové vytvořili 4 různé tematické plány Čtenářských dílen 

pro 4 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. 

Každý z tematických plánů obsahoval popis nejméně deseti Čtenářských dílen na školní rok 

2015/2016. V průběhu trvání projektu proběhl v každém z vybraných ročníků nejméně 

6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba 

trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně byly zajištěny materiální 

podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v 

papírové podobě na jednu šablonu, tj. celkem min. 200 ks knih. 

Čtenářská dílna měla podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a 

čtenářské gramotnosti. 

 Cílovou skupinou byli žáci  středních škol a pedagogičtí pracovníci  středních škol. 

  

b) Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

   Počet šablon – 6 v celkové hodnotě 381.114,-Kč 

  

Cílem této klíčové aktivity bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Tato klíčová 

aktivita byla realizována krátkodobým intenzivním kurzem v zahraničí v trvání min. 10 

pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz byl zaměřen na zlepšování jazykových 

kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). 

Cílovou skupinou byli učitelé SŠ. Celkově bude podpořeno 6 pedagogů. 

  
c) Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných 

a technických předmětů v zahraničí. 

    Počet šablon 11 – v celkové hodnotě 463.738,-Kč 

  

Cílem této klíčové aktivity byl profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, 

přírodovědných a technických předmětů. 

  Tato klíčová aktivita byla realizována prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů 

cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě 

stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích 

v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. 



Jednalo se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající 

z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného 

vyzkoušení v praxi. Stáže byly zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce 

přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování. 

 Cílovou skupinou byli pedagogové cizích jazyků, matematiky, přírodovědných nebo 

technických předmětů (včetně ICT) SŠ. 

  Projektové aktivity měly přímý vliv na studenty školy, zapojilo se aktivně 21 pedagogů. 

Projevil se aktivní přístup studentů i pedagogů a zvýšený zájem o uvedené oblasti vzdělávání. 

Erasmus+ 

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

zahraničním podniku. Dne 7. 2. 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 může 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. 

Studenti tvořili osobní a týmové projekty, získávali příspěvky na environmentálně zaměřené 

exkurze a výukové programy v SEV. Členové realizačního týmu vytvářeli inovativní výukové 

materiály. V současné době plní škola obsahovou náplň projektu v rámci pětileté udržitelnosti. 

 

Spolupráce a partnerství 

 

Škola je partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno (aktivity pro studenty, učitele, 

výchovné poradce). Dále je partnerskou školou JŠ P.A.R.K. certifikačního centra pro 

Cambridgské mezinárodní zkoušky v anglickém jazyce. 

Spolupráce se skupinou ČEZ a.s. 

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

bylo informovat studenty 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 studentů školy se zájmem o techniku a jejich následné 

zapojení do projektů pořádaných Subjekty Skupiny ČEZ. Jednalo se především o účast na 

Jaderné maturitě, kde studenti 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. Aktivně se zapojili do soutěže „Vím proč“ konané pod záštitou ČEZu a v konkurenci 

přibližně 600 účastníků získali druhou cenu za videoklip z oblasti demonstrací fyzikálních 

pokusů.  

 

Spolupráce s česko-rakouskou společností  

Více než sto studentů gymnazijních a pedagogických tříd se zapojilo v lednu letošního roku do 

projektu SOUSEDÉ – BLÍZCÍ? VZDÁLENÍ?, který připravila česko-rakouská společnost 

Hranice-Historie-Lidé. Studenti z Česka a z Rakouska měli podle zadání napsat eseje o tom, 

jak vidí své sousedy za státní hranicí. Organizátoři se nejprve chtěli dozvědět o názorech mladé 

generace. Pak následovalo setkání skupin studentů, které proběhlo v únoru ve Znojmě, na 

kterém mohli jednotliví účastníci navázat osobní kontakty.  

 

Česko - rakouské diskusní fórum  

Pro studenty SŠ ze Znojma a rakouského příhraničí zajistil Evropský parlament mládeže (EPM) 

v ČR workshopy vedené v angličtině o práci Evropského parlamentu. Žáci gymnaziální třídy 

G 7.A a středních škol ze Znojma a Retzu se zúčastnili Česko-rakouského diskusního fóra, které 

se konalo v krásném prostředí znojemského hotelu Prestige. Tuto akci 

zorganizovala Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Europäisches 

Parlament Österreich. 

 

Dále probíhá spolupráce ekonomických oborů s firmami Laufen CZ Znojmo, Raiffeisen Bank 

– pobočka Znojmo, Škoda Auto Mladá Boleslav, Erste Bank Rakousko, Microsoft CZ, s. r.o. 

Praha, RedHat Brno. Spolupráce probíhá i s Finančním úřadem Znojmo a Městem Znojmo. 

 

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 

https://www.facebook.com/epiopraha/
https://www.facebook.com/epoesterreich/
https://www.facebook.com/epoesterreich/


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 je kolektivním členem Klubu ekologické výchovy (KEV). KEV patří mezi kluby 

UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní ekologické vzdělávání a výchovu v zájmu 

udržitelného rozvoje. Jsme školou s titulem Škola udržitelného rozvoje nejvyššího 1. stupně, 

který jsme získali za environmentální aktivity školy a byl škole propůjčen na období 2011-

2013. Plněním podmínek udržitelného rozvoje jsme titul „Škola trvale udržitelného rozvoje I. 

stupně“ opět obhájili. Dne 11. 2. 2014 na MŠMT v Praze – byl škole certifikát stejné hodnoty 

předán pro období 2014-2016. Environmentální aktivity školy jsou směřovány k opětnému 

získání titulu na další tříleté období. 

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 2016. 

Studenti pedagogické školy P II.B připravili pro studenty nižšího gymnázia projektový den na 

téma Globální problémy planety Země. Ekoden se uskutečnil  23. 6. 2016. 

Preventivní program 

V letošním školním roce bylo v oblasti prevence rizikového chování realizováno na naší škole 

několik programů primární prevence. Jednalo se například o program, týkající se mentální 

anorexie a mentální bulimie, program o alkoholu, marihuaně, kouření a internetu, program o 

právní problematice městské policie a o kyberšikaně, program o intimním zdraví. Pedagogové 

školy měli za úkol studovat problematiku šikany a kyberšikany. V dubnu 2016 ukončil školní 

metodik prevence 250 hodinové specializační studium pro školní metodiky prevence. 



Angličtina  

 Na začátku září proběhl týdenní konverzační kurz s názvem TALK TALK pro 60 

studentů s rodilým mluvčím. Ve škole proběhlo i on-line Mezinárodní testování znalostí Aj - 

Angličtinář roku. Na jaře 2016 se uskutečnil zájezd do Skotska .Studenti, kteří se zájezdu 

zúčastnili, navštívili Amsterdam, jeli trajektem do Skotska, kde poznávali skotskou kulturu, 

jídlo a jazyk. Byli ubytováni ve skotských rodinách a navštěvovali zde školu. Při zpáteční 

cestě navštívili Liverpool a Londýn. 

Celoročně běžel přípravný kurz na mezinárodní zkoušky FCE , které úspěšně zvládlo ve 

školním roce 5 studentů a 3 absolvovali zkoušku úrovně B1. 

 

Biologie 

Mimořádným úspěchem v biologii byly soutěžní výsledky studentky G 8.A Zuzany 

Konvičkové. V ústředním kole biologické olympiády Zuzana obsadila 3. místo. Prošla 

výběrovým soustředěním na Mezinárodní kolo biologické olympiády, kde si zajistila nominaci 

do čtyřčlenné delegace reprezentující ČR na IBO ve vietnamské Hanoji. V konkurenci 253 

soutěžících ze 63 zemí světa získala Zuzana Konvičková stříbrnou medaili. Všichni soutěžící 

české delegace nezávisle na sobě získali stříbro, což byl největší úspěch české výpravy od roku 

1997. 

Pěvecký sbor 

Na podzim roku 2015 proběhla dvě vystoupení Pěveckého sboru Znoimia, a to v rámci Dne 

sociálních služeb a Noci venku ve Znojmě. V předvánočním období se uskutečnil zájezd sboru 

do Vídně, spojený s vystoupením ve Stephansdomu, dále adventní koncert v kapli sv. Václava 

a tradiční vánoční koncert pro školu a veřejnost. V únoru 2016 se PS Znoimia zúčastnil 

Hudebního festivalu středních pedagogických škol v Krnově, kde se umístil v bronzovém 

pásmu v kategorii smíšené sbory. V jarním období se konala vystoupení sboru na Majálesu, na 

znojemském hudebním festivalu Cantamus urbi a v domově pro seniory. V červnu se 

uskutečnilo vystoupení v Městském divadle Znojmo během školní akademii ke 40. výročí 

založení SPgŠ a následoval tradiční koncert k ukončení školního roku. 

 

Žáci všech studijních oborů mají již devátým rokem pod patronací péči o adoptovanou dívku 

z Keni – na její studium přispívají všechny třídy školy. 

Pedagogické třídy, především obor Sociální činnost se podílejí na organizaci humanitárních 

sbírek – např. Tříkrálová sbírka, Srdíčkový den, Žlutý měsíček, projekt ADRA, apod.  



Naše škola pokračovala v minulém školním roce sběrem PE víček, hliníku a pletení obvazů.  

 odevzdáno bylo přibližně 11,5 kg hliníku, peníze budou odevzdány na charitativní 

účely 

 odevzdáno bylo mamince zdravotně hendikepovaných čtyřčat na lázeňskou léčbu 25 

kg PE víček. (sběr víček na Pontassievské a Přemyslovců) 

 20 ks obvazů z příze Sněhurka, odesláno p. Křehlíkové a věnováno pro charitativní 

účely (podzim 2015), p. Leischnerová -koordinace  

Ve výchovném poradenství je kladen důraz především na volbu dalšího povolání – besedy 

s pracovníky ÚP, vysokých škol apod. 

Žáci oboru dramatická specializace nastudovali dvě velmi úspěšná maturitní představení, se 

kterými vystoupili před veřejností a maturitní komisí. Pro děti z mateřských školek nastudovali 

a sehráli dvě pohádky ve školní aule na Dolní České. 

Obor dramatická výchova se podílí na kulturním životě ve městě Znojmě. Tradicí se už stal 

masopustní průvod ve městě, při kterém téměř sto studentů v maskách obchází se zpěvem, 

tancem a průvodním slovem jednotlivá zastavení. Další akce, která se už také stala tradicí, je 

strašidelná muzejní noc v podzemí pod znojemským hradem. 

Výbornou úroveň má oboustranně obohacující spolupráce s Městskou knihovnou Znojmo. 

Žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika její pracovnice seznamují s aktuální knižní 

tvorbou pro děti. Naši studenti se aktivně účastní studentského poetického čtení nebo 

studentského non-stop čtení v rámci celostátní akce Týden knihoven. 

V podzimním období uspořádala škola 4 maturitní plesy – pro gymnázium, pro pedagogické 

obory a zvlášť pro Předškolní a mimoškolní pedagogiku a dále pro obory Obchodní akademie. 

I nadále se rozvíjí činnost studentského parlamentu, který se pravidelně schází a řeší nejen své 

studijní problémy, ale dává podnětné náměty pro užší spolupráci pedagogů a žáků. Pod 

patronací studentského parlamentu vychází studentský časopis. Studentský parlament se podílel 

na organizaci Dnů otevřených dveří v naší škole a Majálesu ve městě Znojmě. 

 

Úspěchy našich žáků v olympiádách, výtvarných a sportovních soutěží dokládá příloha. 

 

8. Materiálně technické vybavení školy 
 

Škola je velmi dobře materiálně vybavená pro výuku povolených oborů vzdělávání.  

V průběhu uplynulého školního roku 2015/16 byly v souvislosti s ICT školy provedeny 

následující akce: 

 Na budově v ulici Přemyslovců 



o byla zrekonstruována počítačová učebna P3 v budově na ulici Přemyslovců 

(nový nábytek, podlaha, tabule, datové a elektrické rozvody, výmalba, 

navýšení kapacity učebny o jedno pracovní místo 

o byla provedena výměna počítačů v učebně P4 - 34 ks 

o vyměnila se centrální kopírka, neboť stávající byla neopravitelně poničena 

vandalem 

o byla nainstalována nová interaktivní keramická tabule – 1ks (uč. 5) 

o byla provedena série školení v problematice ICT pro učitele školy (textový 

editor, tabulkový procesor, prezentace, poštovní klient, ovládání 

prezentační techniky, systém Bakaláři, struktura dat na disku) 

 Na budově v ulici Pontassievská 

o byla provedena série školení v problematice ICT pro učitele školy (textový 

editor, tabulkový procesor, prezentace, poštovní klient, ovládání 

prezentační techniky, systém Bakaláři, struktura dat na disku) 

o byla provedena výměna barevné tiskárny – druhé poschodí  

o byly nainstalovány nové interaktivní keramická tabule – 3ks (uč. 101, 201, 

228) 

o byly nainstalovány nové keramická tabule – 2ks (učebna fyziky a 

biolaboratoře) 

o byla provedena rekonstrukce kabinetu AJ (nový nábytek, podlaha, tabule, 

datové a elektrické rozvody)  

 Pro celoškolský systém 

o vybudoval se nový MyQ PrintServer a sloučily se kopírky do jednotného 

systému, částečně i tiskárny 

o byla provedena instalace nové verze e-learningového systému Moodle a 

zahájen jeho ostrý provoz – postupná migrace na tento nový systém bude 

probíhat v průběhu školního roku 

o byly vytvořeny nové školní webové stránky 

o byly vygenerovány pro všechny studenty účty do MS OFFICE aplikací 

o byla v rámci veřejné zakázky vysoutěžena technika ICT na pravidelnou 

inovaci 

o byly prováděny průběžné opravy a výměny zařízení za hranicí životnosti 

Pro hudební výchovu jsou vybudovány odborné učebny a pro hru na hudební nástroje 1 třída 

s keyboardy. 

Učebna pro dramatickou výchovu je netradičně uspořádána a pro divadelní představení slouží 

školní aula vybavená scénou a divadelními rekvizitami. Aulu s kapacitou pro 120 lidí škola 

využívá i na koncerty, přednášky, divadelní představení a odbornou výuku. 

Ve školní budově Přemyslovců 4 je celkem 10 odborných učeben určených především 

k odborné výuce jazyků a počítačových učeben a rovněž aula, která se využívá pro výuku, 

odborné prezentace, přednášky a besedy. 

Ve školní budově na Pontassievské ulici i v budově na ulici Přemyslovců dosluhují okna a je 

třeba obnovit fasádu obou budov. Škola má zpracovanou projektovou dokumentaci a platné 



územní rozhodnutí na budovu na ulici Pontassievská a požádala krajský úřad o financování této 

investiční akce. 

 

9. Hospodaření školy 

 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhl 203 000 Kč a výsledek hospodaření 

v doplňkové činnosti činil 203 000 Kč. Celkový výsledek hospodaření byl 0. 

 

Fond reprodukce majetku 

stav k 1. 1. 2015        798 330,91,- Kč 

příděl z odpisů         1 572 966,80,- Kč 

celkem tvorba        1 572 966,80,- Kč 

celkem zdroje        2 371 297,71,- Kč 

Čerpání na opravy a udržování investičního majetku       0,- Kč 

Čerpání na pořízení dlouhodobého majetku       692 358,61,- Kč 

 

 

Ostatní použití – nařízený odvod   1 323 000,00,- Kč 

Celkem čerpání          2 015 358,61,- Kč 

Zůstatek k 31.12.2015  355 939,10,- Kč 

 Rezervní fond 

 
stav k 1.1.2015 1 136 243,75,- Kč 

 

příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku                                            372 417,13,- Kč 

 

jiné ostatní zdroje – nespotřebované dotace z projektu                               608 305,56,- Kč 

 

dary                                               0,- Kč        

Celkem tvorba                               980 722,69,- Kč 

 

Celkem zdroje                               2 116 966,44,- Kč 

 

Čerpání na další rozvoj činnosti                              419 777,65,- Kč 

 

Čerpání nespotřebované dotace                              706 363,56,- Kč 

 

úhrada sankcí                                     39 093,- Kč 

 

celkem čerpání                           1 165 234,21,- Kč 

 

Zůstatek k 31. 12. 2015                              951 732,23,- Kč 

 

 

  



Fond odměn 

stav k 1.1.2015                                                                                                                  352 030,94,- Kč 

příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku                                                                                    90 000,- Kč 

Celkem tvorba                                                                                                                                     90 000,- Kč 

celkem zdroje                                                                                                                               442 030,94,- Kč 

čerpání na překročení mzdového limitu                                                                                      269 972,42,- Kč 

Zůstatek k 31.12.2015                                                                                                                 172 058,52,- Kč 
 

FKSP 

stav k 1. 1. 2015 57 997,77,- Kč 

příděl do fondu na vrub nákladů 355 356,- Kč 

celkem tvorba 355 356,- Kč 

celkem zdroje 413 353,77,- Kč 

čerpání na úhradu potřeb zaměstnanců 339 150,- Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2015                                                                74 203,77,- 

Kč

  

 

 

Podrobněji je možno se informovat ve Zprávě o činnosti příspěvkové organizace  

 

 

 

Ve Znojmě dne 5. 10. 2016 

 

 

 RNDr. Leoš Gretz 

 ředitel školy 

Schváleno Školskou radou dne   14. 10. 2016  



ÚSPĚCHY  NAŠICH  ŽÁKŮ  2015/2016: 

 
Pedagogická poema 2015 (Kroměříž) 

- Ivana Klimešová (P4.A) získala ocenění MISTR ( = první místo, zlaté pásmo v jiných 

soutěžích  ) v disciplíně improvizace 

 

Další místa už nejsou ocenění 

- Veronika Šimková (P4.C se stala TOVARYŠEM v disciplíně předčítání 

- Barbora Schusswohlová ( P3.C) se stala UČEDNÍKEM v disciplíně přednes 

 

Olympiáda v ČJ – okresní kolo, I. kategorie 

 

8. místo -  Martina  Husová, 13 bodů, úspěšný řešitel 

17. místo – Miriam Střihavková, 10 bodů, úspěšný řešitel 

 

Olympiáda v ČJ – kategorie II., okresní kolo 

 

1.místo   Daniela Reiterová, 32 bodů, úspěšný řešitel 

3. místo Lucie Konvičková 22bodů, úspěšný řešitel  

Obě studentky postoupily do kraje: 

Reiterová - 9. místo 

Konvičková 13. místo 

 

 

Okresní kolo recitace 1. a 4. místo – ČJ  

1. místo - Jakub Kroutil - z primy (postup do krajského kola – 22.4. Brno) 

4. místo - Hana Durdová – G1.A – čestné uznání 

 

 

Soutěž k 790. výročí Znojma 

kolektivní práce P 1. C a G 6. A 

Znojmo všemi smysly 

- literární texty spojené s ilustracemi - 3. místo v okrese 

 

 

 
školní kolo Přírodovědného klokana v jednotlivých třídách. Výsledky v jednotlivých 

kategoriích jsou následující: 

 

Kadet:    1. místo  Střihavková Miriam   G 3.A 

                2. místo  Smolíková Michaela G 4.A 

                3. místo  Husová Martina         G 3.A 

 

 

Junior:    1. místo  Střihavková Julie            G 5.A, 62 b. 

                2. místo  Schmuttermeier David   G 5.A, 61 b. 

                3. místo  Černochová Pavla          G 6.A 

                               Březina Jindřich             G 2.B 

                               Holzerová Božena         G 2.B 



Konvičková Lucie, G 6.A, soustředění 5 vybraných studentů za biologii do 17 let z ČR (ve 

dnech 18. 11. – 20. 11. 2015 v Hradci Králové) před mezinárodním kolem 

soutěže EUSO (European Union Science Olympiad) - evropská studentská soutěž 

v přírodních vědách. 

 

 

 

Oblastní (okresní) kolo YPEF (Young People in European forests), které se uskutečnilo 

11. 2. 2016.  

 

mladší - 1. místo - Gomolová, Rosota (3.A) a Reiterová (5.A) 

               3. místo - Vybíralová, Staňková a Kaliský (4.A) 

starší -   1. místo - Konvičková L. (6.A), Száková a Konvičková Z. (8.A) 

 

Regionální  kolo (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) YPEF (Young People in 

European forests), soutěž tříčlenných týmů 

tým v kategorii mladší 13 -15 let: 4. místo   D. Reiterová G5.A, A. Rosota G3.A,  J. 

Gomolová  G3.A – (z 11 týmů) 

tým v kategorii starší 16 – 20 let:  2. místo  Z. Konvičková G8.A, B. Száková G8.A,  

L. Konvičková G6.A (z 8 týmů) 

 

 

Biologická olympiáda: 

 

Školní kolo biologické olympiády kategorie  A  (24. 2. 2016) 

1.    Konvičková Zuzana  (G8.A)                          93 bodů 

2.    Száková Barbora (G8.A)                                67,75 bodů 

3.    Šandová Hana (G 3.B)                                    28,5 bodů 

4.    Vajdíková Barbora (G 3.B)                             26,75 bodů  

 

Školní kolo biologické olympiády kategorie B  (24. 2. 2016) 

1.    Konvičková Lucie (G 6.A)                        87,5 bodů 

2.    Reiterová Daniela  (G 5.A)                        83,5 bodů 

3.    Kolodin Pavel (G 1.B)                               40,5 bodů 

4.    Jelečková Anna(G 2.B)                              35 bodů 

5.    Šedivá Kateřina (G 2.B)                             29,5 bodů 

6.    Zelenková Veronika (G 2.B)                      27,5 bodů 

7.    Řezková Marcela (G 2.B)                          17 bodů     

 

Školní kolo biologické olympiády kategorie C (5. 2. 2016) 

1. Amanda Rosota (G 3.A) 80 bodů 

2. Klára Vybíralová (G4.A) 73,5 bodů 

3. Martina Husová (G 3.A) 71,5 bodů 

4. Julie Gomolová (G 3.A) 67 bodů 

5. Aneta Staňková (G 4.A) 61,5 bodů 

  



Školní kolo biologické olympiády kategorie D (5. 2. 2016) 

1. Kamila Kopečná (G 1.A) 80 bodů 

2. Reiterová Hana (G 2.A) 76,5 bodů 

3. Reiterová Lucie (G 1.A) 56 bodů 

4. Puskeilerová Klára (G 1.A) 42,5 bodů 

Okresním kolo BiO kategorie D:  

1. místo Hana Reiterová (G2.A) a  

2. místo Kamila Kopečná (G1.A). 

 

Krajské kolo BiO kategorie A: 

1.místo  - Zuzana Konvičková G8.A, postup do ústředního kola BiO 

15.místo  - B. Száková G8.A  

 

Krajské kolo BiO kategorie B: 

1.místo – Lucie Konvičková G6.A 

4.místo -  D. Reiterová G5.A 

 

 

Okresní kolo kategorie C  

1. místo Amanda Rosota G 3.A 

Krajské kolo kategorie C  

16. místo Amanda Rosota G 3.A 

Krajské kolo kategorie D  

4. místo Hana Reiterová G 2.A 

7. místo Kamila Kopečná G 1.A 

 

Přírodovědný klokan 2015 – okresní kolo 

1. místo Julie Střihavková G 5.A 

2. místo David Schmuttermeier G 5.A 

  



 

Ústřední kolo BiO – 3. místo   Z. Konvičková (8.A) 

 

 

Zuzana Konvičková - PŘÍPRAVNÉ VÝBĚROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PŘED  

27. MEZINÁRODNÍ BIOLOGICKOU OLYMPIÁDOU (13. 5. - 20. 5. 2016, Univerzita 

Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta) - bylo nominováno  12 nejúspěšnějších řešitelů 

ústředního kola BiO, po týdenním každodenním řešení testů byl proveden výběr 

postupujících soutěžících za ČR do mezinárodního kola BiO do Hanoje ve Vietnamu (16. 

7. - 24. 7. 2016,). Zuzana Konvičková G 8.A  se umístila na 2. místě  - postup do 

mezinárodního kola BiO v Hanoji. 

 

Mezinárodní kolo BiO – 2. místo Z. Konvičková (8.A) 

 

V konkurenci 253 soutěžících ze 63 zemí světa získala Zuzana Konvičková stříbrnou 

medaili. Všichni soutěžící české delegace nezávisle na sobě získali stříbro, což byl největší 

úspěch české výpravy od roku 1997. 

 

 

 

Soutěž N-trophy:  

Collusoři 

 David Schmuttermeier, Lubomír Smrček, Julie Stříhavková 19.místo ze 100 

2) soutěž Voda živá: ze 68 týmů 

 

 20.místo: Five men :  Šimon Servít,Jakub Ryšavý,Milan Novák,Vít Coufal,Oliver 

Wunsche 

 21.místo: Kopretiny Hana ReiterováTereza Pokorná,Jindřiška Sapíková,Adéla 

Pospíšilová 

 41.místo: Pandy Markéta Bursíková, Alžběta Vršková,Nguyen Thi Huong Giang, 

Kateřina Zelená 

 47.místo: Pětikrásky Eva Renátová, Barbora Plačková,Anna Teplá,Anna 

Kliková,Eliška Michalicová 

 50.místo: Fantastic Four Jiří Meister,Oliver Kočí,Dominik Kocián,Tomáš Koriťák 

 52.místo: Žirafky Anna Štrausová ,Eva Kubková,Anna Zukalová,Jindřiška 

Hažmuková 

 57.místo: Čtyřlístek Eva Chloupková ,Klára Němcová,Helena Dokulilová 

 

 

Okresní kolo MO  

 

2. místo  Gřivnová Barbora, 23 b., úspěšný řešitel 

 

3. místo Smolíková Michaela, 22 b., úspěšný řešitel 

obě postup do krajského kola 

 

  

http://www.jmskoly.cz/souteze/ucastnik/41006/
http://www.jmskoly.cz/souteze/ucastnik/41022/


Úspěchy studentů v matematických a fyzikálních soutěžích: 

MO okresní kolo 
kategorie Z6 ( prima) :   

 4. místo  Martin Dvořák a Jan Pluhař  

 5. místo  Štěpán Blažek a Klaudie Kladníková 

kategorie Z7 ( sekunda) :  

2. místo  Oliver Wünsche 

4. místo  Vít Coufal 

5. místo  Eliška Anna Michalicová 

kategorie Z8 (tercie): 

2. místo  Martina Husová 

FO okresni kolo: 
kategorie F (tercie): 

2. místo Martina Husová 

kategorie E ( kvarta): 

3.místo  Aneta Staňková 

 

 

Krajské kolo FO kategorie D: 
19. místo -  J. Střihavková G5.A 

 

Krajské kolo FO kategorie C: 

15. místo L. Konvičková  G6.A 

 

Krajské kolo FO kategorie B: 

4.místo T. Březina G7.A 

 

 

Krajské kolo Astronomické olympiády: 
kategorie GH ( prima a sekunda): 

7. místo Adéla Pospíšilová (sekunda) 

kategorie EF ( tercie a kvarta): 

1. místo Miriam Střihavková  

( tercie) postup do celostátního finále 

kategorie CD ( kvinta a sexta): 

5.místo Střihavková Julie ( kvinta) 

 

Matematický klokan 2016: 

kateg. Benjamín: 3.místo  Oliver Wünsche – G2.A (95 bodů) 

                              6.místo  - M. Bursíková G2.A 

                  8.místo – V. Coufal – G2.A 

kategorie Kadet: 2. místo –M. Husová G3.A (95b.) 

                 4.místo – V. Ondráková G3.A (82b.) 

                 7. místo – B. Gřivnová G4.A (79b.) 



                 8.místo – H. Kliková G3.A (77b.) 

kategorie Junior: 1.místo – T. Večeřa G5.A (81b.) 

                              2.místo – J. Březina G2.B (72b.) 

                              3. místo – D. Jandorová G2.B (71b.) 

kategorie Student: 1. místo – R. Dusík  E3.C (53b.) 

                          4.místo – M. Jarmara E3.C (44b.) 

                          5. místo  - M. Vaněk E3.C (43b.) 

Okresní kolo Pythagoriády: 

Kategorie 6. ročník : 

-          3. místo   Oldřich Grois  a  Jan Počarovský    studenti G 1.A 

-          4. místo   Jan Počarovský, Martin Dvořák, Vojtěch Kolář , Jan Pluhař, Renáta Viktorínová  a 

Lucie Vávrová      vše studenti G 1.A 

  

Kategorie 7. ročník : 

 

-          1. místo    Vít Coufal 

-          2. místo    Markéta Bursíková  , studenti G 2.A 

  

 

Kategorie 8. ročník : 

-          1. místo  Martina Husová 

-          4. místo  Vendula Ondráková  , studentky  G 3.A  

 

  

Výsledky MO v kategorii C středních škol: 
 

Krajského kola se účastnilo 72 studentů. 

Tomáš Večeřa 13. místo 

Smrček Lubomír 16.místo 

Střihavková Julie 17.místo  

Tito 3 studenti 5.A byli zároveň úspěšnými řešiteli! 

 

Okresní kolo FO kategorie G ( Archimediáda) 

1. místo       Vít Coufal 

2. místo       Barbora Plačková 

3. místo       Oliver Wünsche 

 všichni studenti G2.A 

 

Úspěch v soutěži "Vím proč". Ze 700 natočených fyzikálních videí naše dvoučlenné 

družstvo získalo 3. místo. Za odměnu převezmou  od zástupce ČEZ tablety – L. Smrček,  

D. Schmuttermeier. 

 

 



Chemická soutěž „ Chemiklání“ – Pardubice  (Smrček, Schmuttermeier, 

Střihavková,Kovářová, Večeřa), zajišťuje M. Leischnerová   

Chemická olympiáda 

kat A – Zuzana Konvičková (G8A) 7. místo kraj 

kat B – Tomáš Březina (G7A) 19. místo kraj 

kat C – Lubomír Smrček (G5A) 38. místo kraj 

kat D – okresní kolo 

Oliver Wünsche (G2A) 1. místo a postup do kraje 

Adam Štraus (G3A) 2. místo 

Hana Kovářová (G4A) 3. místo 

Barbora Gřivnová (G4A) 6. místo 

Karolína Komárková (G3A) 8. místo 

kat D – Oliver Wünsche (G2A) 30. místo kraj 

 

Bobřík informatiky  - účast dvou žáků ( Molík, Vrška) v krajském kole 18.2. v Brně 

(doprovod Štěpnička) 

Logická olympiáda 

Kategorie B (nižší gymnázium) :     

1. M. Štanclová G1.A 

2. A. Zukalová G2.A 

3. M. Dvořák G1.A 

Kategorie C (střední školy): 

1. L. Konvičková G6.A – postup do krajského kola 

2. T. Březina G7.A 

3. T. Jílek G1.B 

Zeměpisná olympiáda, kategorie A 

Gymnázium  G 1.A 1. Blažek Štěpán 28b. 

                                  2. Grois Oldřich 25 b.       

                                  3. Kroutil Jakub 24 b 

 

Zeměpisná olympiáda 2016 
1/ okresní kolo 

    - kategorie A  -  2. místo - Grois Oldřich (G1.A) - postup do krajského kola 

    - kategorie B  -  1. místo - Coufal Vít (G2.A) - postup do krajského kola 

    - kategorie C  -  3. místo - Kovářová Hana (G4.A) 

    - kategorie D  -  1. místo - Březina Tomáš (G7.A) - postup do krajského kola 

                           -  2. místo - Krátký Jindřich (G7.A) - postup do krajského kola 

                           -  4. místo - Smrček Luboš (G5.A) 

 

2/ krajské kolo 

     - kategorie A  -  14. místo - Grois Oldřich (G1.A)  

     - kategorie B  -  13. místo - Coufal Vít (G2.A)  

     - kategorie D  -    7. místo - Krátký Jindřich (G7.A) 

                            - 13. místo - Březina Tomáš (G7.A) 

 



Krajské kolo ekologické olympiády na 6. místě tým z GPOA: Gurová, Vyskotová, Kaliská 

(G7.A) 

Školní kolo olympiády z dějepisu, účastnilo se ho 8 studentů -    

4 z kvarty a 5 z tercie, úspěšnými řešiteli, kteří postupují do okresního kola jsou: 

1. Ambrozek Š. - G 4.A  - postup do krajského kola 

2. Čermáková M. - G 3.A 

3. Slaný K. - G 4.A 

 

Dějepisná olympiáda 
2. místo v okrese   Š. AMBROZEK  G4.A 

 

P I.C    1. místo v soutěži kolektivů 790 let města Znojma (projekt rozšiřování povědomí o 

historii města).  

 

Školní kolo konverzační soutěže v AJ 

I.kategorie  

1. Samuel Salát (2.A) 

2. Jan Pluhař (1.A) 

3. Oliver Wunsche (2.A) 

II.kategorie 

1. Kryštof Dzoba (4.A) 

2. David Dvořák (4.A) 

3. Kruckovyčová Natálie (4.A) 

III.kategorie 

1. Eliška Isabella Faragová (III.C) 

2. Klára Heimlichová (5.A) 

3. Kateřina Vyskotová (7.A) 

 

Angličtinář roku  

Výsledky online soutěže : 

V ČR soutěžilo celkem 6 311 studentů z 254 škol. Na Slovensku 2 463 studentů ze 126 škol. 

Poprvé proběhla soutěž v mezinárodním měřítku. V souhrnu se soutěže zúčastnilo 10 985 

studentů z 19 zemí a 479 škol. 

Umístění naší školy 92 místo v ČR, 1022,5 bodů; 154 v Evropě 

 

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v Aj. 

 

I.B kategorie  
2. místo  Svobodová Kateřina  (1.A) 

4. místo  Reiterová Lucie  (1.A) 

II.B kategorie 
2.místo  Dzoba Kryštof (4.A) 

III. kategorie 
1.místo  Vyskotová Kateřina (7.A) – postup do krajského kola 

 

 

  



Okresní kolo konverzační soutěže NJ 

 

3. místo    Kateřina Vyskotová, 78 bodů, úspěšný řešitel 

Duc Anh Dao (8.A) – 3. místo v celorepublikové soutěži Němčinář roku. Za vynikající 

umístění obdržel výhru snů – pobyt na Maltě.  

 

 

Výsledky soutěží: OA 

celorepublikové:    Má dáti dal: E4.B Zuzana Sedláková 23. ,E4.B Andrea Kulíková 30., 

škola: 12. místo  

                               Ideální banka: E4.B Markéta Ziková 6. E4.C Michal Dvořák 7., škola 3. 

místo  

školní: Finanční gramotnost: E1.B Kateřina Sošková 1., G8.A Barbora Száková 2. , E4.B 

Kristýna Samková 3. 

 

 

Finanční gramotnost: 
7. ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost 

2. místo v okresním kole družstvo: K. Samková, B. Száková,  

K. Sošková (OA) 

 

školní kolo soutěže Ekonomický tým. Zvítězil tým ve složení: Michaela Husová, Aneta 

Kudrnová - obě E3.B a Jan Ježek E3.C.  

.  

 

 

Výtvarná soutěž  „Rozkvetlá zahrada“ vyhlášená Svazem zahrádkářů ČR, celorepubliková 

soutěž, Jana Mojžíšová G4.A, M. Kubešová P2.A – vítězové školního kola, zajišťuje M. 

Řiháková 

Výtvarná soutěž 

„ZNOJEMSKÝ HRAD A ROTUNDA SV. KATEŘINY“ 

Čestné uznání 

Anna Štrausová, Rotunda sv. Kateřiny a její nejbližší okolí“ 

Výkresy, které se neumístily, ale budou vystaveny: 

Klára Němcová, „Nesmrtelná rotunda“ 

Eva Renátová, „Rotunda sv. Kateřiny“ 

 

VV -Tři ocenění studenti pod vedením  (Lamichové) v rámci soutěže Poznáváme 

Znojmo aneb 790 let královského města: 

Jan Engelmann – 1. místo dějepisná sekce 

Natálie Kruckovyčová – 1. místo výtvarná sekce 



Patrik Holík – 3. místo výtvarná sekce 

 

Jména oceněných studentů v soutěži 790 let královského města Znojma: 
 

Jana Mojžíšová (G6.A) – 2. místo výtvarná sekce 

Michaela Kubešová (PII.A) – čestné uznání výtvarná sekce 

Jakub Jaroš (PI.C) – zvláštní cena Znojemských Orlů 

Znojmo, město všemi smysly (G6.A + PI.C ) – 3. místo třídní projekty. 

 

S ohledem k prvnímu místu za projekt dramatické výchovy ve stejné soutěži, byla naše škola 

nejúspěšnější ze všech středních škol. 

 

 

POZNÁVÁME ZNOJMO ANEB 790 LET... 
 

Literární sekce - 3. místo Tomáš Jílek, G1.B ( 

Zvláštní cena - nejlepší kolekce fotografií o městě Znojmě - Tereza Rajchlová, G5.A 

 

Výsledková listina soutěže TEREZÍNSKÉHO PAMÁTNÍKU.  

Třída G2.A získala zvláštní cenu Terezínské iniciativy za kolektivně zpracovaný projekt 

"Co bychom byli bez školy".  

J. Mojžíšová – výtvarná soutěž „ Vyučování bylo přísně zakázáno „ – 3. místo 

Natálie Kruckovyčová G4.A  – návrh plakátu na Den Země ve Znojmě (výběr z množství 

návrhů). Kresba plejtváka obrovského, který na svém hřbetě nese poušť a prales zároveň. (G. 

Lamichová). 

 

SOČ – postup do okresního kola: 

K. Kacetlová, M. Šalandová, I. Krejčí, E. I. Faragová, - G. a SPgŠ 

Z. Kocman, L. Bastl, J. Žák, A. Kudrnová, P. Fafílková, K. Chalupníková - OA 

Okresní kolo SOČ: 

1. místo – Michaela Šalandová, obor 14 -  PED, PSY, sociologie a problematika volného 

času 

1. místo – Klára Kacetlová, obor 12 – tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 

      1. místo – Eliška Isabella Faragová, obor 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

      2. místo – Ivana Krejčí, obor 16 – historie 

      1. místo -   Ladislav Bastl, Jakub Franc E3.B obor : 13 Ekonomika 

      1. místo -   Jakub Žák,  18 Informatika             

      2.místo -    Zdeněk Kocman, 12  Učební pomůcky 

 



 Krajské kolo SOČ 

Výsledky: 

15. teorie kultury  - Eliška Isabella Faragová 8. 

14. pedagogika -  Michaela Šalandová 5. PaeDr. A. Paulenková 

12. tvorba didaktických pomůcek -  Klára Kacetlová 1. místo, postup do celostátního kola 

Školního kola 37. ročníku SOČ se zúčastnilo celkem 36 studentů naší školy (29 z P 3. C a 7 z 

OA). 

Práce měly velmi dobrou obsahovou i formální úroveň a studenti obsadili většinu vypsaných 

kategorií. Největší zájem byl pochopitelně o teorii kultury, tvorbu učebních pomůcek, 

pedagogiku, informatiku a ekonomii. Ze školního kola postoupili vítězové jednotlivých 

kategorií: 

Seznam postupujících do OK SOČ 

Klára Kacetlová, (12. tvorba učebních pomůcek) Les v barvách čtyř ročních období 

Michaela Šalandová (14. pedagogika) Vyvíjí se řeč vašeho dítěte správně? 

Ivana Krejčí (16. historie) Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách a v Šumperku 

Eliška Isabella Faragová  (15. teorie kultury) Kritika a vlastní návrh překladu knihy 

Zdeněk Kocman (12. tvorba didaktických pomůcek) E-lerning za pomoci nástrojů firmy 

Microsoft 

Ladislav Bastl (13. ekonomika a řízení) 

Jakub Franc (13. ekonomika a řízení )Podnikatelský plán studentské činnosti 

Aneta Kudrnová 

Petra Fafílková 

Klára Chalupníková  (13. ekonomika a řízení) Aktuální měnová politika 

Jakub Žák (18. informatika) Vytvoření a tisk 3D  

Okresní kolo se konalo v Brně 29. 3. 2016 jako kolo oblastní, ve kterém se utkalo několik 

okresů (Břeclav, Hodonín, Brno – venkov a Znojmo). Naši studenti zvítězili v 5 kategoriích: L. 

Bastl , J. Franc – Ekonomika a řízení, Šalandová Michaela – Pedagodika, Faragová Eliška 

Isabella -Teorie kultury, Klára Kacetlová – Tvorba učebních pomůcek, Jakub Žák – 

Informatika. Aneta Kudrnová, Petra Fafílková, Klára Chalupníková – nedostavily se. 

Krajské kolo se uskutečnilo opět v Brně, G Jarošova. 

Nejvýraznějších výsledků dosáhly K. Kacetlová – 1. místo a M. Šalandová -5. místo. 

Klára Kacetlová postoupila do republikového kola, kde obsadila 10. místo. 

  



Sportovní úspěchy: 

Fotbal 

Halová kopaná hoši – 1. místo OP 

Pohár Josefa Masopusta kopaná – 3. místo KP Blansko 

Okresní turnaj v kopané SŠ „O pohár Josefa Masopusta“ 1. místo 

Krajské finále v kopané SŠ „O pohár Josefa Masopusta“ 3. místo 

Halová kopaná hoši – 3. místo KP 

Volejbal 

Brno Volejbal hoši – 1. místo OP 

Volejbal hoši – KP 4. místo 

Beach volejbal hoši – 1. a 3. místo 

Volejbal dívky-1.místo OP 

Volejbal dívky-4. místo KP 

Beach volejbal – 1.místo OP 

Beach volejbal – 4. místo KP 

Plavání -  Hoši -1.místo KP 

Turnaj v košíkové -  hoši - získali titul okresního přeborníka středních škol v košíkové.  

 

V letošním roce se našim hochům podařilo po dlouhé době získat titul přeborníků 

Jihomoravského kraje v plavání AŠSK. Vedle celkového vítězství se prosadili i jako jednotlivci. 

Na nejvyšším stupni byli Jakub Březina a David Kašpar, na bronzové příčce pak Jan Fuxa a 

Martin Šoba.  

 

Úspěchy v hudební oblasti: 

Okresní kolo pěvecké soutěže Znojemský Slavíček, které se uskutečnilo 22.5.2016 v 

Městském divadle ve Znojmě. Děvčata se umístila takto: 

4.kategorie  - G4.A - Petra Veselá - 1.místo 

5.kategorie  - P3.C - Veronika Sichová - 1.místo 

                    - P2.B - Lenka Perličková - 2.místo 

                    - P1.C - Lucie Švarcová - 3.místo 

 

 

 Přehled akcí PS Znoimia: 

 

9. 2. - 11. 2. 2016 - Hudební festival středních pedagogických škol Krnov - bronzové pásmo 

v kategorii smíšené sbory 

Vokální trio – 2. místo 

 

 4. 5. 2016 - vystoupení na Znojemském majálesu 

14. 5. 2016 - Hudební festival Cantamus Urbi ve Znojmě - nesoutěžní přehlídka pěveckých 

sborů 

15. 6. 2015 - vystoupení  v Domově seniorů U Lesíka ve Znojmě 

17. 6. 2016 - školní akademie v divadle 

22. 6. 2016 - závěrečný koncert PS Znoimia - aula na DČ 

 
 



Televizní soutěž Bludiště 

Dne 23. 11. 2015 se podařilo potřetí zvítězit týmu z G5.A v televizní soutěži Bludiště.  

Fotosoutěž vyhlášená naší školou: 

vyhlášení fotosoutěže k výročí založení SPgŠ a založení města Znojma.  

Téma  1: Procházka Znojmem – celkem bylo zasláno 255 fotek 

Téma 2: Zákoutí naší školy – celkem 292 fotek                                                       

Téma: Procházka Znojmem  

(kategorie do 15 let):  

Erik Servít, G4.A, Kamila Kopečná, G1.A, Adam Štraus, G3.A, KLára Vybíralová, G4.A, Jan 

Ondruš, G3.A 

(kategorie od 15 let) 

Natálie Madejová, G2.B, Tereza Rajchlová, G5.A, Eva Drbalová, G7.A, Klára Heimlichová, 

G5.A, Denisa Krotká, P1.A   

 

Téma: Zákoutí naší školy 

(kategorie do 15 let):  

Adéla Bajková, G3.A, Daniela Ryšavá, G4.A, Hana Kovářová, G4.A, Karolína Komárková, 

Gš.A, Petra Veselá. G4.A 

(kategorie od 15 let) 

Sabina Kriškofová, P1.A, Eva Smrčková, P1.B, Simona Ichnatíková, P1.B, Václav Kočka, 

P1.B, Veronika Dufková, P1.A 

 

České hlavičky – soutěž odborných prací , M. Šalandová P3.C,  

26 studentů druhého ročníku třídy E2.C získalo certifikát o úspěšném absolvování Online 

kurzu „Sociální sítě pro začátečníky“  (viz seduo.cz, květen 2016) 

20 studentů třetího ročníku třídy E3.C získalo certifikát CCNA Routing and Switching: 

Introduction to Networks (Cisco Networking Academy) 

 

 


