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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: 

Zřizovatelem byli jmenováni s účinností od 20. 02. 2018 na tříleté funkční období: 

- Monika Groisová 

- Ing. 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: 

- Eva Radvanská 

- Mgr. Radka Štanclová 

- Ing. Ladislav Šaroun 

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 

Škola má 3 odloučená pracoviště:  

Dolní Česká 362/33 

Alšova 995/16 

Přemyslovců 4 

http://www.gpoa.cz/


 

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 165 žáků 

 

1.7 Zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení 

 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.  

 

1.8 Počet žáků 

K 30. 9. 2017 studovalo na škole 940 žáků, z toho 597 dívek, 343 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 

112 

95 

79-41-K/41 Gymnázium 4 110 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

4 119 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika dálková forma 

1 15 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 105 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 4 118 

63-41-M/02 Obchodní akademie 4 117 

18-20-M/01 Informační technologie 6 149 

 



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 

  

Na začátku školního roku 2017/2018 měla škola 119 zaměstnanců. Z toho 88 pedagogických pracovníků a 31 

nepedagogických pracovníků. 7 pedagogických a 5 nepedagogických zaměstnanců přitom pracovalo na kratší 

týdenní pracovní úvazek. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Ředitel školy 1 

Zástupce ředitele školy 4 

Učitel 76 

Vychovatelka 4 

Asistentka vychovatele 2 

Asistentka pedagoga 1 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy 

Ekonomický úsek  

(ekonomka, účetní, mzdová účetní) 

3 

Správní zaměstnanci  

Sekretářka 1 

IT správce 1 

Školník 2 

Uklízečka 10 

Vrátný 3 

Školní jídelna  

Vedoucí kuchyně 1 

Účetní školní jídelny a DM 1 

Vedoucí kuchařka 1 

Kuchařka 4 

Pomocná kuchařka 4 

 

Na rodičovské dovolené bylo 9 zaměstnankyň. Jedna zaměstnankyně se v průběhu školního roku vrátila a dvě na 

mateřskou dovolenou odešly.  

Do starobního důchodu v průběhu roku odešli 2 zaměstnanci, z toho 1 pedagogický a 1 nepedagogický. Ukončení 

pracovního poměru: 

- dohodou 4 zaměstnanci (3 pedagogičtí, 1 nepedagogický) 

- uplynutím doby 2 zaměstnanci (pedagogičtí) 

- výpověď ze strany 1 zaměstnance (pedagogický) 

Nově bylo přijato 6 zaměstnanců (5 pedagogických, 1 nepedagogický) 

 

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. 

 

 



3. Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018 

 

Přijímací řízení bylo ve školním roce 2017/2018 pro nový školní rok 2018/2019 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, hudební výchovy a jazykového projevu.  

 

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 98 30 

79-41-K/41 Gymnázium 4 30 108 30 

75-31-M/01 Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

4 30 70 30 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 30 58 22 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 4 30 83 30 

63-41-M/02 Obchodní akademie 4 30 66 25 

18-20-M/01 Informační technologie 4 30 48 30 

 

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené dálkové studium se pro školní rok 2018/2019 neotevíral, 

neproběhlo tedy pro tento obor přijímací řízení.  

Podaná odvolání byla vyřízena v rámci autoremedury ředitelem školy.  

 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1 Maturitní zkoušky 

 

Kód oboru název oboru počet 

maturantů 

celk. 

průměrný 

prospěch 

prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl 

79-41-K/81 Gymnázium 15 1,917 5 10 

79-41-K/41 Gymnázium 26 1,654 15 10 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
29 1,600 15 13 

75-31-M/Ol Předškolní a mimoškolní 

pedagogika dálková forma 

15 1,222 12 3 

75-41-M/01 Sociální činnost 30 2,411 1 20 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 27 2,205 4 19 

63-41-M/02 Obchodní akademie 28 2,464 0 21 

18-20-M/01 Informační technologie 44 2,772 1 39 

 

  



 

 

4.2 Hodnocení prospěchu za  2017/2018 

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

dosáhly obory IT, SČ a OA, nejlepších výsledků naopak dosáhl obor 8 - leté gymnázium, ale i obor Předškolní a 

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

 

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

ročníku a někteří ukončili studium.  

 

4.3 Jazyková škola – anglický jazyk 

 

1. Zahájení studia 4. 9. 2017 zahájilo studium 14 studentů, z toho 7 žen a 7 mužů. Status studenta využilo 10 

studentů. 

  

2. Průběh studia - studium absolvovalo všech 14 přihlášených, z toho 2 nenavštěvovali výuku pravidelně. 

      Přehled dosažených výsledných certifikátů: 

 

Název dokumentu Počet úspěšných studentů 

Osvědčení o absolvování jednoletého jazykového kurzu s denní výukou 

(účast 75%) 

8 

Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) 0 

Státní jazyková zkouška základní (B 2) 2 

Mezinárodní zkouška Cambridge FCE  8 

 

   Přehled zaměření výuky vyučujících v jazykové škole při GPOA Znojmo 

 

Vyučující Aj Zaměření výuky 

Alan Leath konverzace 

Mgr. Alana Bashiri gramatika, Use of English 

 

Mgr. Alice Polášek učebnice, čtení, psaní 

Bc. Barbora Lancouchová od 4. 9. do 4. 10. 17 učebnice 

Bc. Alena Lišková od 11. 10. 17 do 31. 1. 18 učebnice 

Mgr.Vlasta Bastlová od 14. 2. do 29. 6. 18 učebnice 

 

 

 

kód oboru název oboru celk.průměrný 

prospěch 
prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

79-41-K/81 Gymnázium 1,628     96  1 
 

110 1 

79-41-K/41 Gymnázium 1,706 
 

45 63 2 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
1,603 43 76 1 

75-31-M/0l Předškolní a mimoškolní 

pedagogika dálková forma 

1,126 15 0 0 

75-41-M/01 Sociální činnost 2,123 9 97 2 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1,803 33 85 2 

63-41-M/02 Obchodní akademie 1,946 26 89 1 

18-20-M/01 Informační technologie 2,200 16 130 3 

 



3. Příprava k závěrečným zkouškám: 

V listopadu 2017 proběhl tutoriál, jehož cílem bylo sebehodnocení studentů a předání připomínek 

k průběhu výuky. V březnu 2018 proběhl na SVŠE ve Znojmě pretesting pro mezinárodní zkoušky FCE. 

 

4. Hodnocení kurzu 

 

Pozitiva – odborná úroveň vyučujících  

                - atmosféra při výuce 

                - učebnice a celkové materiální vybavení učeben 

                - vysoký zájem o studium po celou dobu studia 

 

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, německý jazyk, španělský jazyk, sborový zpěv, 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 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 Škoda Mladá Boleslav, 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, prezentace Policie ČR „Nedej drogám šanci“, přednáška Městské policie Znojmo 

na téma Prevence kriminality. Výstava v prostorách školy„Příběh kapky“ věnovaná životu a dílu vědce J 

Heyrovského - Ústav fyzikální chemie AV ČR. V celorepublikovém soutěžním kvízu v rámci projektu Kraj pro 

bezpečný internet škola zopakovala velmi dobré výsledky z minulého školního roku. Žáci Obchodní akademie se 

zúčastnili různých oborových soutěží -„Ekonomický tým“, celorepublikové soutěže „Má dáti, dal“, Finanční 

gramotnost atd. 

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 

gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant.  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 prezentovaly 

práci na vzdělávacím projektu pro děti v MŠ ve spolupráci s JMM ve Znojmě. Na OA úspěšně pokračoval projekt 

„Osobnosti na GPOA aneb Úspěch není náhoda“. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce 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 společnost Made & Bake dle programu JA. 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. 



Jedním z kritérií hodnocení vzdělávání školy jsou výsledky žáků v předmětových soutěžích, olympiádách, 

středoškolské odborné činnosti, které jsou předmětem bodového hodnocení v rámci rozvojového programu 

MŠMT Excelence SŠ hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018. Naše škola 

získala celkem 8,5 bodů za hodnocení výsledků v krajských a republikových kolech předmětových soutěžích, 

olympiádách a středoškolské odborné činnosti. Tímto výsledkem byl vyrovnaný nejvyšší počet dosažených bodů 

v historii školy jako v roce 2016. Na základě těchto výsledků budou v programu Excelence SŠ oceněni a 

podpoření pedagogové, kteří pečují nad rámec svých pracovních povinností o nadané a talentované žáky. 

4.5 Činnost Domova mládeže 

 

Domov mládeže GPOA Znojmo sídlí na Alšově ulici č. 16, ve Znojmě. Jedná se o čtyřpodlažní budovu, v jejímž 

suterénu je umístěna školní jídelna GPOA. V domově mládeže bylo ubytováno 111 dívek (celková kapacita DM 

je 116 míst).  

Výchovně vzdělávací program DM. 

Ve školním roce 2017/2018 DM opět poskytoval ubytovaným žákyním komplexní výchovně vzdělávací program. 

Jeho stěžejní součástí je výchovně vzdělávací práce vychovatelky s jednotlivými žákyněmi. Děvčata se tradičně 

zapojovala do zájmových kroužků a společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných ve Znojmě. Přehled 

volnočasových aktivit a výchovně vzdělávací práce v DM je uveden v následující tabulce:  

    

termín akce stručný popis akce 

5. 9. 2017 Seznámení s městem, v němž dočasně pobýváme. 

návštěva historického centra a významných památek 

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

nabídka zájmových činností organizovaných DM 

kroužek jógy – Traxlerová 

kroužek posilování – Menyjarová 

kroužek aření a pečení – Hricko 

kroužek dechových a posilovacích cvičení – Waasová 

kroužek rukodělných činností – Papírníková 

plavání s dětmi – Polášková 

gymnastika - Polášková 

15. 9. 2017 Zahájení tanečních kurzů 

Single – sál hotelu Dukla 

21. 9. 2017 „Pohádkový les“ – soutěžní odpoledne pro děti v Městském lesíku, pořádané ve 

spolupráci se Sokolem Znojmo  

3. 11. 2017 Schůzky s rodiči 

3. 11. 2017 

 

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

studoven, kuchyňky a seznámení s režimem dne 

3. 11. 2017 

16. 11. 2017 

17. 11. 2017 

Návštěva plesů GPOA, setkání s bývalými absolventy   

P IV. A - hotel Dukla 

P IV. B + P IV. C - hotel Dukla 

Gymnázium IV. B - hotel Dukla 

9. 11. 2017 Prodloužená v tanečním kurzu – využití prodloužené lekce, rozhovory s rodiči dívek 

15. 11. 2017 Adventní dílničky rukodělných činností, vizovické pečivo, perníčky 

30. 11. 2017 Závěrečný ples v tanečních Single  

5. 12. 2017 Mikulášská besídka – spolupráce se Střediskem volného času ve Znojmě 

5. 12. 2017 Adventní stánek na Horním náměstí – prezentace na vánočních trzích  

Prezentace vánočních výrobků ve školní jídelně DM 



7. 12. 2017 Mikulášská besídka Městského úřadu v Dukle 

19. - 21. 12. 2017 Adventní posezení jednotlivých skupin 

19. 12. 2017 Slavnostní vánoční večeře ve školní jídelně 

21. 12. 2017 Návštěva adventního koncertu ve Znojmě a v aule GPOA, Vánoční koncert sboru 

Znoimia 

12. - 16. 2. 2018 Barevný týden na školách  

13. 2. 2018 Masopust – akce školy 

1. 3. 2018 Beseda s kosmetičkou – pí Kousalovou. 

22. 3. 2018 koncert sboru Znoimia ve Svatováclavské kapli 

27. - 28. 3. 2018 Prezentace velikonočních výrobků ve školní jídelně DM 

4. 4. 2018 Soutěžní večer o nejvtipnější reklamu 

19. 4. 2018 Jarní běh Gránicemi - spolupráce s TJ Sokol – dětské soutěžní odpoledne 

25. 4. 2018 Rozloučení s maturantkami – společná návštěva bowlingu 

7. 5. 2018 „Majáles“ – účast dívek na akci  

12. 6. 2018 Volejbalový turnaj ve spolupráci s DM Dvořákova 

14. 6. 2018 Vyhodnocení plnění úklidových povinností – drobné sladké odměny nejlepším 

pokojům 

20. 6. 2018 Vycházka Národním parkem Podyjí 

25. – 27. 6. 2018 Skupinová rozloučení 

Domov mládeže dlouhodobě spolupracuje s TJ Sokol Znojmo, zastoupeným paní Macounovou. Studentky 

převážně pedagogických tříd se aktivně podílejí na organizaci oblíbených dětských sportovních dnů pořádaných 

Sokolem a pomáhají tak udržovat jeho tradici. V podzimním termínu je to vždy „Pohádkový les“ v znojemském 

Městském lesíku, o masopustu tradiční sokolské „Šibřinky“ a na jaře „Jarní běh Gránicemi“.  

Navázali jsme také aktivní spolupráci se Střediskem volného času Znojmo, které dívky navštěvují nejen jako 

klientky, ale i jako aktivní lektorky některých kroužků. Naši aktivní pomoc také poskytujeme při organizaci akcí 

SVČ pro Město Znojmo. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou Znojmo - oddílem  plavání. Naše žákyně působí jako 

pomocné lektorky při plaveckém výcviku neplavců - dětí předškolního věku.  

Úspěšně jsme dokončili projekt „Muzejní kufřík“, ve spolupráci s Jihomoravským muzeem Znojmo. Studentky 

P3.A prezentovaly projekt v MŠ a předaly jej k dalšímu užívání muzejním pedagogům JM Znojmo. 

Doplňková činnost 

Domov mládeže poskytuje svou ubytovací kapacitu pro zajištění ubytování na akce pořádané subjekty působícími 

ve Znojmě. V tomto období byly největšími akcemi, na kterých jsme se podíleli, Znojemské historické vinobraní 

2017, Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 2018, Znojemská kladinka 2018, Sjezd katolické mládeže 2018 

Znojemská královna 2018, Turnaj čtyř regionů – organizovaný JMK, odborem školství. Dále poskytujeme 

ubytování pro základní školy, ČMOS PŠ, Svaz handicapovaných, sdružení Tandem, atp. 

 

Za období od září 2017 do června 2018 bylo na základě doplňkové činnosti v domově ubytováno celkem 782 

cizích osob. 

 

Investice do DM 

V rámci zlepšování prostředí a obnovy vybavení domova bylo na podzim 2017 zakoupeno 100 sad barevných 

lůžkovin a 50 ks napínacích prostěradel, dále 4 nová křesla. V jarním období 2018 byla provedena investice do 

rozvoden Wi-Fi na DM. Na základě revizí elektrospotřebičů byly zakoupeny nové lampičky na pokoje a studovny 

(vše s ohledem na požadavek hygienické normy). Dle provozního řádu pro cizí ubytování byly dokoupeny 

hygienické prostředky a lékárnička. V červnu 2018 byly na studovnu 530 umístěny 3 nové počítače s monitory. 

Z důvodu neopravitelné závady bude v období červenec - srpen 2018 pořízena nová tiskárna. DM zapůjčil tepovač 

a byly vyčištěny postele. 



 

Pro výchovnou a vzdělávací činnost bylo zakoupeno 10 kusů podložek na cvičení, drobné cvičební nářadí na 

posilování (posilovací gumy, kolečko, švihadla) a enkaustická jehla pro rukodělné činnosti. 

 

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 2017/2018 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 700 strávníků, z toho bylo 200 cizích strávníků, 420 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 G 8. A G 4. B 

MU Brno filozofická 1 1 

  lékařská 2 1 

  pedagogická 2 5 

  přírodovědecká  2 

  sociálních studií 1 3 

  Ekonomicko-správní  1 

UP Olomouc právnická  1 

MENDELU Brno agronomická 1 1 

  provozně ekonomická 1  

  Lesnická a dřevařská 1  

VUT Brno strojní inženýrství  1 

   Informačních technologií  2 

 podnikatelská 1 1 

VŠE* Praha ekonomická  1 

VŠCHT Praha chemické technologie  1 

VFU Brno Veterinární hygieny a ekologie  1 

 Univerzita obrany Brno   1 

JČU  zdravotně-sociální  1  

Univezita Pardubice Ekonomicko-správní 1  

VOŠ  1 1 

JŠ   1  

SŠ   1 

zaměstnání   1 



zaměstnání v zahraničí  1  

ÚP   1 

 

5.2 Pedagogické obory 

 

 

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

UK Praha pedagogická 1  1 

 Husitská teologická    

MU filozofická 1  1 

  pedagogická 5 3 5 

UP OLOMOUC pedagogická 2 3 1 

 přírodovědecká   2 

 filozofická   1 

 teologická  1  

UHK pedagogická  1  

Univerzita Pardubice humanitní studia 1   

JČU pedagogická 4   

UTB Zlín  pedagogická   1 

logistiky a krizového řízení   1 

management a ekonomika   1 

UNOB   2   

Newton College globální podnikání   1 

SVŠE Znojmo   1 1 

VOŠ   5  

jazyková škola    2 2 3 

zaměstnání v oboru 9 11 5 

 mimo obor 1  1 

 v zahraničí – Au pair 1  1 

neabsolvoval   1 4 1 

 

5.3 Obchodní akademie a informační technologie 

 

vysoká škola fakulta E 4. B E 4. C E 4. P 

ČVUT Praha  elektrotechnická  1  

MENDELU agronomická 1   

 Provozně ekonomická 5 3  

 informatiky  1  

 Česká zemědělská univerzita Praha Provozně-ekonomická    

VUT Brno elektrotech. a komun. tech.  1  

Informačních technologií  1  

UP Olomouc  pedagogická 1   

JČU České Budějovice ekonomická  1   

pedagogická 1   

UNOB vojenských technologií  1  

Ambis Brno ekonomika  1  

UTB Zlín multimediálních komunikací 1   

aplikované informatiky   2 



SVŠE Znojmo   1 1  

University College Birmingham  1   

Jazyková škola    1 

zaměstnání 

  

v oboru 6 13 8 

mimo obor   1 

v zahraničí 
 

1  

uč. obor    1  1 

neabsolvoval  2 3  

Úřad práce   7  1 

 

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 činnosti 

metodické, koordinační, informační a poradenské. 

     ŠMP se v průběhu školního roku zúčastnil semináře, pořádaného Jihomoravským krajským úřadem 

v Brně k právní problematice rizikového chování, Celostátní konference rizikového chování, pořádané rovněž 

v Brně. Dále pak přijal účast na semináři P. Kožíška ke kybernetické bezpečnosti, na setkání metodiků prevence 

organizovaném Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě. 

    Konkrétní činnosti ŠMP byly v letošním školním roce následující.  Přepracoval minimální preventivní 

program, zveřejněný na webových stránkách. Reagoval na případy, zaregistrované v novém preventivním 

systému Nenech to být, doporučovaného školám MŠMT. Odeslal do centrálního sídla on-line výkaznictví 

statistiku, týkající se činnosti v oblasti prevence rizikového chování na naší škole. 

      ŠMP operativně zařídil účast tříd G 3. A a G 5. A na programu preventivního Protidrogovém vlaku, jež 

zavítal na znojemské nádraží. 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, který proběhl v Kongresovém sále Dukla. Účast studujících naší školy byla 

největší ze všech zúčastněných škol. 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. B, G 4. A a 

G 2. A přímo v areálu znojemské městské policie. Na výše uvedených akcích byli vždy účastni třídní učitelé 

jednotlivých vyjmenovaných tříd. 

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

lidském těle“, uskutečněného pro děti mateřských škol, s přítomností zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny 

ing. Klikové. Dále pak úspěšnou účast a umístění našich studujících ve výtvarné soutěži Bezpečně 

v kyberprostoru.  

     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. Opět v tomto  školním roce 

byl realizován 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 ukončily studium k rozšíření kvalifikace v rámci Celoživotního vzdělávání na VŠ zaměřené na 

osobnostní a dramatickou výchovu. Jeden pedagog pro rozšíření své kvalifikace zahájil v Celoživotním 

vzdělávání na VŠ studium informatiky. 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 Londýně.  

 

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.  

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, 

Navštívili jsme divadelní představení v MD Brno – Arthur Miller: Ostrov pokladů, J. Steinbeck: Čarodějky ze 

Salemu, Zamilovaný Shakespeare. R. L. Stevenson: Ostrov pokladů, J. Steinbeck: O myších a lidech, W. 

Shakespeare: Kupec benátský 

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

V letošním školním roce jsme se zúčastnili celé řady soutěží jako např. konverzační soutěže v Aj, kde studentka 

G3.A vyhrála okresní kolo a postoupila do krajského kola nebo mezinárodní online soutěž Best in English, které 

se zúčastnilo přes 50 studentů. 

Mezinárodní zkoušky FCE 

Ve spolupráce s jazykovou školou P.A.R.K. se 2 x ročně zúčastňujeme konference pořádané touto školou a celá 

řada studentů se přihlašuje u této jazykové školy k mezinárodním zkouškám FCE a CAE. 

K tomu je vedena i celoroční příprava v nepovinném předmětu - příprava k mezinárodním zkouškám, který je 

nabízen G 3. B a G7. A. Příprava studentů na mez. zkoušky probíhá 1x týdně 2 hodiny. Zájemci o FCE mohli 

vykonat zkoušku ve spolupráci s jaz. školou P.A.R.K.  V letošním roce tuto zkoušku úspěšně zvládlo 7 studentů 

a 1 student konal zkoušku CAE (úroveň C1).  

Tradicí se stal konverzační kurz TALK TALK, zaměřený na angličtinu s rodilými mluvčími. 

V letošním školním roce jsme studentům nabídli na jaře dva zájezdy do Velké Británie. První zájezd byl Oxford 

- Londýn a studenti nejenom poznávali památky, ale vyzkoušeli si i studium na oxfordské jazykové škole. Druhý 

zájezd byl výhradně poznávací. Amsterdam – York - Londýn. Na obou zájezdech byli studenti ubytovaní v 

anglických rodinách, aby mohli prohlubovat svoje znalosti angličtiny. 

 

V rámci výuky německého jazyka se na naší škole organizovalo několik stálých soutěží a byly nabídnuty také 

nové aktivity pro výběrové žáky. Hlavní změnou bylo spolupořádání semináře Österreich Institutu, tzv. „Deutsche 



Woche“.  Díky spolupráci ze Střední zdravotnickou školou ve Znojmě se podařilo kurz otevřít, protože bylo nutné 

zapojit 15-20 žáků. Lektorkami tohoto kurzu jsou rodilé mluvčí, studentky vysokých škol z Rakouska. V tomto 

roce se jednalo o dvě mladé studentky ze Salzburku, které tematicky zaměřili celý týden na téma zdraví, životní 

styl a zdravotnictví.  

Další ze seminářů se konají v budově ÖI, využili jsme zejména jednodenní seminář „Lustiges Lernen“, který je 

vhodný pro motivaci prvních ročníků. 

Žákům nabízíme také možnost složit mezinárodní jazykový certifikát – Österreichisches Sprachdiplom nebo 

Zertifikat Goethe Institutu. Druhé varianty využili dvě čerstvé absolventky. 

Mezi obvykle pořádané patří konverzační soutěž na úrovni A2 a B1, kterou vyhlašujeme každoročně pro kategorii 

II. B (studenti osmiletého gymnázia) a pro kategorii III. A (středoškolští studenti). Mezi studenty obchodní 

akademie se vysílají i studenti do kategorii III. B. Jedná se o žáky, kteří na tento obor přestoupili z Obchodní 

akademie z Retzu, a tudíž spadají do této kategorie. Každoročně se na podzim účastníme mezinárodní soutěže  

Best in Deutsch. Jedná se o soutěž na úrovni B2/C1, tzn. je nad úrovní vyučovanou v rámci hodinové dotace. 

Přesto se nejlepší žáci umístili na příčce 299 z ca. 3000 soutěžících, což lze považovat za velký úspěch. 

V rámci mezinárodní spolupráce jsme v kontaktu s německou školou z města Wolfenbütel. Původní projekt 

v rámci projektu Erasmus KA2 bohužel nebyl realizován pro nedostatečnou podporu ostatních zúčastněných škol 

ze Slovinska a z Rumunska. Chybějící spolupráce s německou či rakouskou školou patří doposud k velkým 

rezervám, protože by zvýšila malou motivovanost žáků k výuce němčiny. Na druhé straně je to také podpora 

nadaných studentů, která se odehrává především na formě individuální výuky, protože není možno naplnit seminář 

žáků na vyšší úrovni. 

Jako motivační považujeme výjezdové exkurze do německy mluvících oblastí. V letošním roce byl na základě 

zájmu studentů vybrán rakouský Salcburk a přilehlé městečko Hallstatt, které patří do dědictví UNESCO. Žáky 

vedou exkurze k samostatnosti a k využití cizích jazyků v praxi. 

 

 Předmětová komise biologie, chemie 

Soutěže 

V minulém školním roce jsme se zapojovali do různých soutěží a olympiád. Nominace do soutěže Nejlepší 

student, chemická olympiáda, Přírodovědný klokan, Young People in European Forest – soutěž pořádaná Lesy 

ČR, CO2 liga 

Naše žákyně osmiletého gymnázia byla zařazena do přípravného výběrového soustředění před 29. Mezinárodní 

biologickou olympiádou  ve dnech 18. 5. – 25. 5. 2018 na Přírodovědecké fakultě UK (testování kandidátů a 

přednášky před  Mezinárodní olympiádou). Byla také oceněna za dlouhodobé výborné výsledky a především za 

medailové ocenění z olympiády v krajském kole v rámci dotačního programu KOLUMBUS # 2, kdy město 

Znojmo podporuje nadané žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. 

  Exkurze žáků, výukové programy  

V rámci biologie naši studenti absolvovali odborné přednášky a výstavy, např. Fairtrade nebo Příběh kapky. 

K výstavě Příběh kapky byla i doprovodná přednáška vědkyně paní Květoslavy Stejskalové o Jaroslavu 

Heyrovském.   

Ekoadapťáky – do NP Podyjí a okolí školy (G1.B, PI. C, PI.A, G1.A),Dobrovolnictví v Aj - Brontosaurus: P II. 

C, G 3.B, G4.B a G3.B, E3.B a E1.B, Biodiverzita - Brontosaurus – P I.B a G1.A  (26. 9. 2017) Stromy- 

Brontosaurus : PIII.B a G1.A, Jezírko - PIII.A – ekologický program, Botanická zahrada Praha G 3.A + G 

4.A,Přírodovědné muzeum Vídeň - P II.A a G4.A, Exkurze do Anatomického muzea MU Brno – P I.C + P III.C, 

Terénní exkurze pro zájemce – Mašovice – výběr ze tříd, VIDA Brno – G 5.A + G 6.A, Mobil – CEV Lipka – E 

3.C, Dusík, křemík – výukový program Přf MU Brno – G 6.A + G 2.B,Geologie – terénní exkurze na Hradiště –

G 4.A, Bioskop – výukový program MU – G 3.B,Flóra Olomouc + ZOO Sv. Kopeček u Olomouce, Moravský 

kras – „Putování k propadání“ – CEV Lipka Krásensko + program „Šutergame“, Permonium – interaktivní výuka 

pro G 2.A, Otevřená zahrada – ukázky výukových programů pro P II.A,  

„Pouští a pralesem“ – program CEV Chaloupky – G 2.A ,„Expedice Cornštejn“,ZOO Lešná – G 2.B a P I.A,  

 „Cesta za odpady“ – G 6.A  



 

 Biologický kroužek ve spolupráci s Jihomoravským muzeem 

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

pro studenty naší školy se zájmem o přírodu, kteří se zúčastňují biologické olympiády. Do konce ledna probíhal 

v muzeu, potom v laboratoři biologie. 

 

 Projektové vzdělávání žáků 

Ekoden – projektový den, připravený studenty P2. B + P I. B pro nižší stupeň gymnázia na téma Rostliny  

Tvorba osobních ekologických nebo přírodovědně zaměřených týdenních projektů - žáci dálkového studia P3.D 

Tvorba osobních ekologických nebo přírodovědně zaměřených projektů - žáci P2.B..  

Projekt Geologie Znojemska – G 4.A  

 

 SOČ z biologie a chemie  

Neúčinnost klasické medicíny aneb …  

Asistenční pes – pomocník do života (postup do okresního kola)  

Člověk a drogová závislost – 1. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole  

Determinace chromozomální struktury masožravých rostlin – práce odborně vedená Mgr, Františkem Zedkem 

Ph.D. na Ústavu botaniky a zoologie Přf MU Brno – 2. místo v kraji a 5. místo v celorepublikovém kole 

Přírodní zahrada v MŠ – 1. místo v krajském kole a 2. místo v celorepublikovém kole – p. Leischnerová 

 

Předmětová komise přírodovědných předmětů na OA 

 

Maximálně jsme využili ICT technologie, jsou využívány alternativní formy výuky, workshopy žáků pro 

spolužáky, realizace výstav.   

Exkurze:  

Žáci navštívili exkurzi Historie pivovarnictví ve Znojmě, přírodovědnou exkurzi v Brně a Mikulově, absolvovali 

exkurzi do centra Lipka v Brně. 

Soutěže: 

Naši žáci se zúčastnili celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU, soutěže Bobřík informatiky a Matematický 

klokan. Jeden žák prvního ročníku dosáhl zejména v matematických soutěžích kvalitních výsledků. 

 

Předmětová komise ČJL (OBCHODNÍ AKADEMIE) 

 

V hodinách českého jazyka a literatury byli žáci připravováni systematicky na maturitní zkoušku. Systematicky 

s nimi bylo opakováno učivo a byli připravováni na didaktické testy a písemné práce. V hodinách pak byli také 

seznámeni s požadavky na ústní část maturitní zkoušky. Byly jim předloženy vzorové texty pro ústní část 

maturitní zkoušky. 

Žáci prvních ročníků měli možnost porovnat své znalosti ze základní školy ve srovnávacím testu pro první ročník. 

Test byl složen z gramatických a literárních znalostí. 

U žáků byla zlepšována čtenářská gramotnost (především u prvních ročníků) – důraz byl kladen na systematickou 

práci s textem, vyhledávání informací a vyvozování závěrů z textu. 

Během celého roku docházelo k úpravě pracovních listů k ústní části MZ z ČJL. Žáci OA se účastnili olympiády 

z českého jazyka a literatury. 

Předmětová komise také organizovala několik divadelních představení – v letošním roce 2. Divadlo obohatilo 

žáky o zajímavá zpracování divadelních her a také měli možnost se seznámit s určitým zpracováním v podání 

jednotlivých 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, tvorba textů pro FAQ. 

Exkurze, besedy, přednášky 

Návštěvy divadelních představení v Jihomoravském divadle ve Znojmě. 

Exkurze do Kralic nad Oslavou, spolupráce s Městskou knihovnou Znojmo, spolupráce s JMM ve Znojmě, 

spolupráce na programu benefičního večera na podporu projektu Postavme školu v Africe. 

 

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 2018/2019. 

Masopust, Majáles, organizace, maturitní představení. 

 

Předmětová komise ekonomických předmětů 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla výuka a vzdělávání podle ŠVP a následně podle zpracovaných tematických 

plánů. Byly doplněny a změněny ŠVP  účetnictví – drobná změna ve 4. ročníku.  U předmětů Ekonomické 

aplikace, Fiktivní firma, Ekonomické simulace byly přizpůsobeny  ŠVP aktuálním podmínkám a programům. 

Úpravy v TP: v předmětech PEK, PUK dán větší prostor zpracování dokumentů. Změna zaměřená na dovednosti 

při vypracovávání ročníkových prací, prací SOČ apod.       

Úspěšně byly konány státní zkoušky z grafických disciplín. Státní zkoušku složilo úspěšně 12 žáků.  

Praxe:   

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

prací.  

Výchova a motivace:  

V předmětu Studentská společnost se podařilo motivovat žáky k uspořádání akce Sbírka pro Nellu, kdy výtěžek 

věnovali na charitativní činnost. Nově navázána velmi těsná spolupráce s městem Znojmem.   

  
Soutěže:  

Ekonomický tým, Účetní tým, 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. 

  



Workshopy: 

 

Women in IT - 16 studentek oboru Obchodní akademie a IT se účastnilo v březnu workshopu Women in IT 

určeného studentkám středních škol. Workshop byl pořádán v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci s JA 

Czech a Czechitas v sídle nadnárodní společnosti AT&T, která je předním světovým operátorem a zaměstnává 

přes 280 tis. zaměstnanců po celém světě.  

Cílem akce bylo představit děvčatům oblast IT a přiblížit jim možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti, 

případně být prvním impulzem pro budoucí výběr zaměření navazujícího vzdělaní. 

Workshop umožnil dívkám zjistit, že oblast IT může být pro ženy tím pravým pracovním uplatněním. Na závěr 

workshopu obdržely účastnice certifikát, který mohou přikládat ke svému životopisu v případě žádosti o 

zaměstnání.  

Egston Day (exkurze spojená s praktickými aktivitami): 

- na základě nabídky firmy Egston System Electronic, spol. s r. o. jsme navázali spolupráci s firmou; 

- žáci si připravili CV a motivační dopis, který zaslali přes firmou Egston reálně využívaný systém; 

- na základě úrovně zaslaných dokumentů bylo vybráno 7 žáků, kteří realizovali "ostrý" pracovní pohovor; 

- pro žáky byl dále připraven program pro zaškolení nově příchozích zaměstnanců vedený školitelkou 

zaměřený na manuální zručnost, pečlivost a umění čtení zadané technické dokumentace. 

 

Workshopy AT&T 

 

Girlsday pro vybrané žákyně E 3. B - zaměřeno na inspiraci, setkávání s úspěšnými lidmi, telepresence se 

zahraničními lokacemi a rozhovory s úspěšnými ženami v oboru v AJ. 

Zvol si info (E1.C, E2.C, E3.B, E4.B - výchova k mediální gramotnosti, zaměřeno na schopnost pracovat s 

informacemi, posílení dovednosti rozpoznat kvalitní informace a nebýt loutkou propagandy. 

 

Projekty, exkurze: 

V minulém školním roce byla realizována exkurze ve firmě Laufen Znojmo, ve spolupráci s komisí jazyků pak 

exkurze v ERSTE Bank v německém jazyce.  

Pokračovali jsme ve vlastním projektu školy Osobnosti na OA, aneb úspěch není zadarmo. Proběhly 4 cykly. Ing. 

Petr Mahel, H+M plastová okna - založení firmy, využití finančních zdrojů, řízení a organizace výroby, Radim 

Pařízek, Seznam.cz - tvorba marketingové strategie, nástroje B2B a B2C komunikace a jejich užití v praxi. Jan 

Grois – starosta města Znojma a Peter Pucher – hokejista a podnikatel. Celý projekt má velký ohlas mezi žáky.  

 

Prezentace na veřejnosti:  

 

Akce Studentské společnosti Sbírka pro Nellu byla prezentována v periodiku Znojemský deník.  

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.  

Žáci Obchodní akademie E4.B a E3.B se účastnili společně se žáky gymnázia besedy pořádané městským úřadem 

Znojmo, kde studenti diskutovali se zástupci města možné návrhy na zlepšení fungování města Znojma.  

Prezentace na veřejnosti - Osobnosti, 3 setkání se starostou a vedením města - ve škole, na MěÚ a v Městském 

divadle.  

 

 EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) 2017–19 

Tento obhájený titul byl naší škole udělen za uplynulé 3 leté období po zhodnocení proenvironmentálních 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. 



Ekologické soutěže a projekty: 

Ekoadapťáky pro studenty prvních ročníků do NP Podyjí s průvodcem, třídy G1B, PI.C, PI.A, G1.A . 

Ekoden – ekologický projektový den pro nižší ročníky gymnázia organizovaný třídou P II.B  doplněnou o PI.B.  

Ekologická olympiáda – krajské kolo 

SŠ práce s ekologickou tématikou, organizátor Lipka Brno, 1. místo Jm. kraj, Anna Leischnerová PIV. C 

Envofilm účast v celostátní soutěži v České Těšíně: z G7.A Schmuttermeier a Smrček (natočili film v červnu 

2017). 

Ekofilm – ve spolupráci s NP Podyjí v kině Svět: 

E1.C, G2.B, G3.B; 23. 5. 2018: E1.B, PII. C, PI.C; 25. 5. 2018: G4.A a G5.A 

filmy: Palčivé téma a Rezonance  

SOČ: Přírodní zahrada v MŠ, 2. místo v celorepublikové soutěži.  

Young People in European Forest – soutěž pořádaná Lesy ČR 

CO2 liga; soutěž společnosti Arnika; 4 etapy během 5-ti měsíců;  

Živá příroda: spolupráce s muzejním pedagogem z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Program pro PII. A, 

metodika práce s malými dětmi při výukových programech. 

Enviromentální programy sdružení Brontosaurus. Dobrovolnictví v Aj: PII. C, G3.B, G4.B a G3.B + E3.B a 

E1.B  

Program: Biodiverzita, PI. B a G1.A. 

Muzejní kufřík: 3 studentky z PIII.A ve spolupráce s muzejním pedagogem Jihomoravského muzea ve Znojmě 

vytvořili program pro děti v MŠ. 

Jarní běh Gránicemi „Příroda je nejlepší tělocvična“ ve spolupráci se TJ Sokolem Znojmo, studentky z DM, 

Podzimní Pohádkový les ve spolupráci se TJ Sokolem Znojmo, zajišťovaly studentky z DM. 

Výstava organizace Na Zemi: Fairtrade na OA v měsíci květnu. 

Pedagogická praxe studentek PIII.B v NP Podyjí (2 studentky). 

Týdenní, osobní, enviromentální projekty PII. B (I. a II. pololetí libovolné cílové skupiny) a PIII.D (I. pololetí 

cíleno na MŠ),  

Exkurze žáků 

Jezírko, CEV Lipka Brno – program metodicky upraven pro pedagogické třídy PIII.A, Botanická zahrada + 

ÚFCh + ZOO pro G4.A a G3.A, Vídeň, Přírodovědné muzeum, PII. A, G4.A, PI.B, Vycházky do NP Podyjí  

s Domovem mládeže – cíleno na poznávání přírody kolem nás, 2 x ročně, studentky z internátu, Mašovice, 

biologická terénní exkurze pro zájemce, ve spolupráci se zoologem A. Reiterem, program Technologie pro 

21.století, Kaprálův mlýn, G6.A, program Mobil na Cev Lipka v Brně, E3.C, Dolní Vítkovice a důl Hlubina, 

G1.A, G2.A, G3.A, G5.A a G1.B, program Sýr na farmě Zašovice pro PI.A, program Vlna na farmě Zašovice 

pro PI.C, Flóra Olomouc a ZOO Sv. Kopeček, PII.A, PII.C, G3.A a PII.B, Šutrgame a Putování k Propadání, 

G4.A a G5.A, Krásensko, Permonium, program v místě kde se těžilo černé uhlí pro G2, program Pouští a 

pralesem CEV Chaloupky, G2.A, Otevřená zahrada – program metodicky upraven pro pg. třídy – P II.A, 

Expedice Cornštejn, terénní biologická exkurze pro zájemce, ZOO Lešná – PI.A, G2.B, Cesta za odpady a 

vodou – G 6.A + výběr  

Biologický kroužek ve spolupráci s Jihomoravským muzeem 

Kroužek v muzeu vedený A. Reiterem, který je zoologem muzea, pro studenty naší školy se zájmem o přírodu, 

kteří se zúčastňují biologické olympiády kategorie C, D (začínáme na podzim a končíme na jaře). Společně 

organizujeme podzimní a jarní exkurze. 

Sběr PE víček, hliníku a pletení obvazů 

Odevzdáno přibližně 40 kg hliníku, peníze byly odevzdány na charitativní účely Sbírka pro Nelu, sbírku 

organizovaly žákyně OA. Sběr PE víček pokračuje i v letošním školním roce. I v minulém školním roce se 

zorganizovalo pletení obvazů z příze Sněhurka - 16 ks obvazů bylo odesláno paní. Křehlíkové a věnováno pro 

charitativní účely.  



 

Předmětová komise pedagogika, psychologie, sociální politika 

          K nejdůležitějším úkolům kabinetu patří zajištění průběžné učební praxe a administrativní zabezpečení 

odborné praxe. Praxi chápeme jako oboustranně výhodnou záležitost, z níž profitují nejen naši studenti, ale rovněž 

i spolupracující zařízení. Letos se opět podařilo udržet pestrost nabídky učební praxe v oboru sociální činnost, a 

to směrem k působení na seniory, klienty se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami. Studující 3. 

ročníku oboru sociální činnost procházejí na své učební praxi povinně zařízením pro seniory. Znovu oceňujeme 

na tomto místě vstřícnost znojemského Centra sociálních služeb i MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Znojmě. Pro 

studující třetího ročníku se nám podařilo dojednat novou učební praxi v Mateřské škole Nový Šaldorf. 

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

pedagogika, se tradičně zúročily teoretické poznatky, probírané v předcházejících letech, v námi vyučovaných 

předmětech i v předmětech vyučovaných našimi kolegy z ostatních oborů.  

     Taktéž 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. Uvedenou skutečnost dokladuje 

řada písemných hodnocení, získaných po ukončení praxe. Kladné hodnocení praxe přinášeli také studující 

pedagogického lycea, i když za poměrně krátkou dobu praxe se nemohla kvalita jejich působení zobrazit v širším 

rozměru.       

     Velmi kladně vyzněl červnový projekt „Hurá na prázdniny“ se znojemským muzeem a projekt „O lidském 

těle“ B. Janulíkové. Prvního zmíněného projektu, realizovaného druhým ročníkem oboru předškolní a mimoškolní 

pedagogika, se zúčastnilo přes 200 dětí ze znojemských základních škol, druhého projektu, uskutečněného prvním 

a druhým ročníkem oboru sociální činnost, přes 100 dětí znojemských mateřských škol. 

    Konzultace ročníkových prací se studenty lycea, kteří vytvářejí své projekty, se staly další běžnou aktivitou 

zaměstnávající členy našeho kabinetu. Hodnocení velkého množství deníků praxe patří stále k aktivitám, u nichž 

trávíme značné množství času.  

     K velmi častým našim činnostem patřilo sjednávání účasti našich studentů na obvyklých oslavách a aktivitách 

pro děti v nejrůznějších partnerských institucích. 

     Kolegyně D. Dočkalová organizovala na škole sbírku pro Ligu proti rakovině. 

     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. Zapojili jsme se samozřejmě i do účasti na seminářích dle tzv. šablon. 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, většinově zorganizované B. 

Janulíkovou, se opět těšily zájmu našich studujících třetího ročníku. Organizovali jsme samozřejmě i besedy s 

odborníky, například s pracovníky Úřadu práce Znojmo. 

     Členové kabinetu propagovali naši školu 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.  

  



Předmětová komise matematika a fyzika  

  

Exkurze: 

Protože jsme partnerskou školou ČEZ absolvovali vybraní studenti 3. ročníku čtyřletého gymnázia a 7. ročníku 

osmiletého gymnázia třídenní stáž zakončenou znalostní soutěží v JE Dukovany nazvanou Jaderná maturita.  

Exkurze do firmy |Delong Instruments Brno se v rámci týdne elektronových mikroskopů zúčastnilo15 vybraných 

žáků vyšších ročníků osmiletého a čtyřletého gymnázia. 

Třídenní seminář s přednáškami vysokoškolských profesorů 100 vědců v Brně s názvem Z Brna ke hvězdám 

absolvovalo 10 vybraných studentů vyšších ročníků osmiletého a čtyřletého gymnázia. 

Exkurzi do Kaprálova mlýna na téma Technologie pro 21. století absolvovali  studenti  třídy G 6.A . 

 

Spolupráce s VŠ : 

Studenti mají možnost navštěvovat různé akce pořádané vysokými školami.  Naše škola GPOA byla opět zařazena 

mezi TOP 10 na VUT Brno. 

 
Maturitní zkouška M+ : 

Na naší škole proběhla státní maturitní zkouška M+. Letos máme opět úspěšné řešitele této maturitní zkoušky. 

 

Soutěže: 

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

školního roku konzultují se studenty úlohy pro domácí kola soutěží a připravují je na okresní nebo krajská kola, 

pokud do těchto kol studenti postoupí. 

Žáci naší školy se v letošním školním roce zúčastnili těchto 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 AB, CD, EF a GH, 

Fyzikální olympiáda kategorií E, F a G a Jaderná maturita, M-F Náboj.) V těchto soutěžích dosáhli naši žáci 

v minulém školním roce opět výrazných úspěchů. 

Předmětová komise hudební výchovy  

 

Exkurze, přednášky, koncerty pro žáky: 

Balet Brno Black and White, West Side Story – NDB Brno, školní kolo Znojemský Slavíček, závěrečný koncert 

pěveckého sboru Znoimia 

Pěvecký sbor: 

Nadále se zvyšuje a zkvalitňuje umělecká úroveň školního pěveckého sboru, o čemž svědčí proměna a vývoj 

hudebního repertoáru. Sbor je schopen pružně reagovat výběrem skladeb různých druhů a žánrů na různé typy 

akcí, kterých se zúčastňuje, ať už v rámci města Znojma nebo výjezdních akcích. Z akcí sboru konaných ve 

druhém pololetí letošního školního roku je možné zmínit např. koncert v kapli sv. Václava regionální kolo soutěže 

gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant, finále soutěže gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant, vystoupení 

v rámci benefičního večera „Postavme školu v Africe“ a závěrečný koncert v aule školy. Je dobré, že sbor, který 

vznikl ze zájemců z řad studentů školy, je stále otevřen zájemcům a nečerpá z přísného výběru členů pouze na 

základě jejich pěveckých schopností. Tímto je práce sbormistrů sice ztížena, ale zároveň je patrný znatelný posun 

a rozvoj vokální složky jednotlivých členů za dobu práce ve sboru. 

 
Předmětová komise informačních technologii OA  

 

Komise pracovala po celý podle stanoveného plánu činnosti, který byl upravován podle konkrétních potřeb výuky 

a specifikací jednotlivých ŠVP. Stěžejním momentem bylo sjednocení požadavků na výuku v obou třídách ICT 

s rozdílným ŠVP a zabezpečení jejich maturitních zkoušek. Podařilo se sjednocení požadavků na klasifikaci a 

sjednocení norem chování na odborných učebnách v jednotlivých odborných předmětech. U studentů se zlepšila 

odpovědnost při přípravě na vyučování, což se projevilo především při organizaci odborné praxe třetího ročníku, 

praxe čtvrtého ročníku byla bezproblémová. 



Pozitivem byl kladný přístup vyučujících k individuálním potřebám žáků a podpora talentovaných studentů 

v rámci STC a ve spolupráci s firmou MS CZ (STC). V rámci roku prokázali studenti pozitivní posun 

v dosažených studijních výsledcích.  

Kladně můžeme hodnotit kompletní splnění tematických plánů u všech odborných předmětů ICT.  Dále je 

prohlubována spolupráce s firmou Microsoft CZ, kde v rámci Microsoft Academy je balík programů Office 365 

nadále k dispozici jak všem vyučujícím, tak všem studentům bezplatně. Kolega je zapojen do programu Microsoft 

Innovative Education Expert, kde na základě absolvovaného programu v Kanadě zavádí do výuky pomůcku 

„micro:bit“ při výuce programování. Vzhledem k prokázaným kvalitám Microsoft rozšiřuje spolupráci s naší 

školou. Provádíme ověřování využití souprav ARDUINO STARTER KIT pro potřeby obou ŠVP pro ICT, 

platných na škole. 

Při práci komise se dařilo rozložit úkoly rovnoměrně mezi jednotlivé členy, zabezpečení odborné části maturitních 

zkoušek oboru proběhlo řádně, bez komplikací.  

Všichni členové komise podle svého zaměření absolvovali plánované školení, dva členové absolvovali v rámci 

projektu „Vzdělaní a aktivní učitelé jako záruka kvality školy GPOA Znojmo“ šablonu III/2.7 Sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro SŠ. Dalším zapojením v tomto projektu 

bylov měsíci srpnu absolvování „Letní školy moderních učitelů“ v délce 8 dnů v Žídkové, účast – tři členové 

našeho ped. sboru. 

Plán odborných exkurzí byl splněn, exkurze do Škody Mladá Boleslav, a.s. (červen) plně splnila účel, studenti 

druhého ročníku se zúčastnili dvou odborných konferencí a studenti druhého a třetího ročníku absolvovali 

přednášku o moderních trendech v ICT v měsíci červnu. 

Technické zabezpečení výuky odborných předmětů je velmi dobré, probíhá cyklická obměna strojového vybavení 

podle požadavků výuky. 

 

 

Předmětová komise informačních technologií G+SPgŠ 

 

Komise ICT v budově na ulici Pontassievská se v průběhu školního roku ve spolupráci se správcem sítě 

vyjadřovala a podílela na zajištění nákupu a výměny následující techniky: 

17 ks PC do učebny P1 do budovy na ulici Přemyslovců, 15 ks PC a 16 ks monitorů do kmenových tříd tamtéž, 3 

ks PC do studovny na domově mládeže, tam byla také provedena výměna 2 ks projektorů, výměna všech switchů 

na DM i budově na ulici Pontassievská, vybudována páteřní optická síť 10 Gb, 10 ks stavebnic ARDUINO pro 

výuku programování mikročipů, zálohovací software, antivirový program Avast, nové licence pro Corel a Pinacle 

studio, 2 ks 3D tiskárny, měřící přístroj na síťové kabely, 6 ks radiopřehrávačů pro jazykové testy maturitní 

zkoušky. 

 

Soutěže: 

Bezpečně v kyberprostoru – účast 16 tříd GPOA, 2. místo v Jmk, následovala osobní návštěva pověřeného 

důstojníka Univerzity obrany Brno, který provedl přednášku a vyhodnocení soutěže s předáním cen studentům. 

Bobřík Informatiky – proběhlo v řádných hodinách IVT a IKT (žáci ve velkém počtu dosáhli limitu k ocenění 

Bobříkem. Většina žáků z tříd s výukou IVT se zúčastnila soutěže Informační gramotnost.  

Prezentace školy: 

Při dni otevřených dveří byly v učebnách IVT prezentovány výsledky soutěže ve fotografování  

a probíhala ukázka klíčovacích efektů ve videostřihu a ukázky 3D tisku. 

V průběhu školního roku probíhala realizace projektu „Minutové hry“ ve spolupráci s p. Vrbkovou a 

Helebrantovou. 

 

Exkurze, přednášky: 

 
S žáky jsme realizovali exkurzi do Vida centra Brno, absolvovali jsme přednášku reprezentantky JEDu Lindy 

Navrátilové ze skupiny ČEZ, s využitím bývalého absolventa byla organizována přednáška pro studenty na téma 

kybernetická bezpečnost. 



Vařacha František zabezpečil provedení audiovizuálního záznamu školního vánočního a jarního koncertu 

školního pěveckého sboru, záznam byl umístěn na sociální kanál školy. Komise se metodicky a materiálně 

podílela na zabezpečení pořízení fyzikálních filmů do soutěže „Vím proč“. 

 

Předmětová komise dějepisu 

Komise dějepisu se ve školním roce 2017/2018 zaměřila na zvýšení aktivit a zkvalitnění činnosti v oblasti soutěží.  

Soutěže: 

Naše žákyně ze třídy G 3. A zvítězila v OK dějepisné olympiády, postoupila do KK, kde obsadila 15. místo. Žáci 

byli připravováni i na Dějepisnou soutěž studentů gymnázií ČR a SR, náš tým – získal 7. místo v krajském kole 

(v konkurenci 25 týmů); postoupili do celostátního finále, které se uskuteční v říjnu 2018. 

 

Úspěšní jsme byli i v soutěži SOČ, kde naše žákyně obsadila 1. místo v okresním kole a 5. místo v  krajském kole 

SOČ s velmi zdařilou prací Současnost Znojemského podzemí. Tuto práci již prezentovala veřejnosti na 

přednášce Okresního archivu.  

Nejmladší studenti naší školy (G 1.A) pod vedením G. Lamichové a Z. Sturze uspěli v televizní soutěži "Ahoj 

republiko", která se natáčela 27.6. 2018 v Brně, kde se jim podařilo vyhrát. Soutěžily dva týmy: GPOA a 

Gymnázium NOVÉ ZÁMKY ze Slovenska. Otázky byly z oblasti národopisu, folkloristiky, architektury. 

Doplněny byly dovednostními soutěžemi typu „puzzle“.  

Exkurze: 

V rámci dějepisu jsme absolvovali různé exkurze, (Pavlov, Mikulov, Osvětim), navštěvovali jsme Okresní 

muzeum. Propagovali jsme školu na veřejnosti (přednášky, DOD, besedy, příspěvky do tiku). 

 

Předmětová komise tělesné výchovy 

V minulém školním roce proběhly lyžařské kurzy na Šumavě - Lipno (P 2. A) a v Krkonoších - Světlanka (pro 

zájemce z G2B, G6.A, G2.A), ale také v Itálii (výběr žáků). Pořádali jsme i jarní sportovně turistické kurzy 

v Březové (kurz specializace TV pro P3.C), v Jižních Čechách – ( výběr z P 2. C), ale také ve Znojmě 

a  Biskupicích – (P 2.A).  V zimních měsících byla výuka pro početné skupiny zabezpečena v sokolovně, bazénu, 

v letních měsících na stadionu. Nadále jsme pokračovali ve spolupráci s Gladorkgym, u studentů má tento projekt 

velký úspěch. Uspořádali jsme školní turnaj ve florbalu a studentský parlament organizoval "GPOA cup" a byla 

domluvena spolupráce v dalším školním roce, co se týče organizace této soutěže. 

V rámci projektu organizovaného školou probíhala v některých hodinách TV tandemová výuka. 

 

Předmětová komise společenských věd, občanské výchovy a občanské nauky 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla výuka společenských věd realizována v předmětech základy společenských věd, 

dějepis a společenskovědní seminář. Během roku studenti vybraných tříd absolvovali kulturně-historickou exkurzi 

po Znojmě a Praze, prohlédli si Legiovlak, zhlédli film Mír s vámi o situaci v Ukrajině v rámci festivalu Jeden 

svět, zúčastnili se besedy s ústavní soudkyní JUDr. Kateřinou Šimáčkovou. V průběhu roku učitelé využili 

několikrát aktuální nabídku Jihomoravského muzea ve Znojmě, a studenti tak mohli navštívit několik zajímavých 

výstav a akcí. V závěru roku studenti měli možnost pracovat s materiály z putovní výstavy o fair trade. Vyučující 

také během roku spolupracovali s několika organizacemi zabývajícími se společenskovědními tématy (zejména 

globálním rozvojovým vzděláváním), např. s Člověkem v tísni, NaZemi, ARPOK, USC Shoah Foundation. Se 

společností Člověk v tísni spolupracovali na pilotáži nových didaktických materiálů. 

V druhém pololetí školního roku se učitelé společenskovědních předmětů začali věnovat přípravě almanachu ke 

stému výročí obchodního školství ve Znojmě. 

 



 

Předmětová komise výtvarné výchovy 

 

Žáci pedagogických a gymnaziálních oborů se úspěšně zúčastnili výtvarných soutěží, např. „Bezpečně 

v kyberprostoru“, zapojili se do velkolepého projektu IDENTITA pro Galerii Brno. Nadále pokračovala 

spolupráce s Městskými lesy spočívající v tvorbě plakátů ke Dni Země. A tvorba ekologického kalendáře na rok 

2018/2019 obsahující výtvarné práce našich žáků. Žáci také vyráběli prodejní benefiční předměty pro akci 

Postavme školu v Africe.  

Byla zahájena práce na návrzích dalších roll-upů pro jednotlivé pedagogické obory na burzy škol a další akce. 

Probíhala 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.  

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí  

 

Ve školním roce 2017/2018 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 2017/18 pokračoval na naší škole netradiční a neformální projekt – Cena vévody z Edinburghu 

(The Duke of Edinburgh Award – DofE), do kterého se postupně zapojili žáci pod vedením dvou vyškolených 

pedagogů - 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 besedy, workshopy a společenské večery s 

V červnu proběhla velmi úspěšná charitativní akce, kdy vybrané finanční prostředky členové DofE věnovali 

nadaci Člověka v tísní na výstavbu školy v Africe. 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+ 

Škola uspěla se žádostí o projekt v programu Erasmus + KA1 odborné vzdělávání žáků v zahraničí. Projekt bude 

realizován ve školním roce 2018/2019. Rovněž škola byla úspěšná se žádostí o projekt spolupráce škol v rámci 

programu Erasmus+ KA2. Také tento projekt bude realizován v příštích dvou letech.   

 

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

plnění úkolů ve vzdělávání  

 

Vedení školy spolupracovalo se ZO ČMOS PŠ na základě platné Kolektivní smlouvy, kterou jednostranně 

vypověděl předseda ZO ČMOS PŠ 7. 11. 2017. V současné době působí na škole dvě odborové organizace. Druhá 

početnější Odborová organizace GPOA Znojmo vznikla 16. 5. 2018. Dne 1. 6. 2018 vedení školy a obě odborové 

organizace uzavřely novou Kolektivní smlouvu.   

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. 

Nově škola spolupracuje i s Mendelovou Univerzitou v Brně. 

  

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 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.  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 

Egston System Electronic, Znovín Znojmo, Laufen, Sklářské stroje Přímětice, Sberbank, Colas Znojmo, TOS 

Znojmo. 

Studijní obor Informační technologie spolupracoval především s lokálními firmami, ale nově i s Microsoft CR, 

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. Spolupracujeme 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 se Znojemskou 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 dlouhodobě 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, Dětské centrum Znojmo, 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 ve škole. 

 

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

 

Na základě smluvní spolupráce organizujeme 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 

 

Ve školním roce 201/2018 pokračovala 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: 01. 10. 2018 

 

 

 RNDr. Leoš Gretz 
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schváleno Školskou radou dne: 18. 10. 2018 


