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Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

 
 

Úvodem 
Výroční zpráva je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
a prováděcími předpisy k zákonu. Zpráva je určena zřizovateli a všem zájemcům z řad 
odborné i laické veřejnosti. Je k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy. 
Po jednom výtisku ji obdrží Školská rada a Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov, z.s. 
 

Část I. 
Základní charakteristika školy 

 
1.1. Základní informace o škole 
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, je střední škola zařazená do sítě škol  

s účinností od 1.9.1996 rozhodnutím MŠMT České republiky č.j 11 789/96-61-07 ze dne 
28.6.1996 ve smyslu dalších změn (poslední změna - č.j. 35472/2005-21 ze dne 19.5.2006 
s účinností od 1.6.2003 – Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Zřizovatelem školy  
je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337. Ve školním roce 
2017/18 byla platná zřizovací listina („Nová zřizovací listina“) vydaná dne 30.4.2015 
s účinností dne 1.7.2015. Od 1.7.2015 byl název školy změněn z Gymnázium, Tišnov,  
Na Hrádku 20, na Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace.  

 
Škola je zřízena jako právní subjekt, statutárním zástupcem školy je ředitelka. 

Z hlediska hospodářského provozu se jedná o příspěvkovou organizaci. Škola sdružuje 
Gymnázium s cílovou kapacitou 500 žáků a školní jídelnu s cílovou kapacitou 500 jídel. 
 

Název školy, sídlo: Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace 
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 

právní forma: příspěvková organizace 
IČO :  49459881 
IZO řed.:  600 014 070 
Dálkový přístup: www.gym-tisnov.cz 
Zřizovatel školy : Jihomoravský kraj  (od 1. 7. 2001) 
Sídlo:  Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO zřizovatele:  70888337 
Ředitel školy: do 31. 7. 2018: Mgr. Karel  Š v á b e n s k ý 

od 1. 8. 2018:  PhDr. Barbora  H o l u b o v á 
Zástupce (stat. zást.): RNDr. Marie  T r t í l k o v á 
Druhy a typy škol, školských zařízení, které škola zahrnuje 

   Gymnázium (čtyřleté a osmileté)   IZO 102 191 565 
    Školní jídelna    IZO 108 010 244 
 

Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996 
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Škola je Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 35 472/2005-21 ze dne 19.5.2006 s účinností od 
1.6.2006 zařazena do rejstříku škol takto:  
označení druhu školy:   

Střední škola 
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 
Riegrova 270, 666 01 Tišnov 
Riegrova 312, 666 01 Tišnov 
Drbalova 274, 666 01 Tišnov 

Celková kapacita školy a jejich součástí: 
Gymnázium - kapacita k 1.9.2017  500 žáků 
kapacita plánovaná    500 žáků 

 
79-41-K/41 - kapacita k 1.9.2017  260 žáků 

kapacita plánovaná  260 žáků 
 

79-41-K/81 - kapacita k 1.9.2017  295 žáků 
kapacita plánovaná  295 žáků 

 
Školní jídelna - kapacita k 1.9.2017  500 jídel 

kapacita plánovaná  500 jídel 
 

Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření. Studijní program, podle kterého 
škola vyučuje 

1. 79-41-K/81 Gymnázium - bylo zavedeno od 1.9.2007 
studium denní  délka studia: 8 r.  0 m. 

 
2. 79-41-K/41 Gymnázium - bylo zavedeno od 1.9.2009 

studium denní  délka studia: 4 r.  0 m. 
 

Poradní orgány ředitelky školy a spolupracující občanská sdružení: 
Poradním orgánem ředitelky školy, především v koncepčních záležitostech, je orgán 

vedení školy (ředitelka, zástupci ředitele a předseda ZO ČMOS PŠ) a pedagogická rada.  
Při škole působí Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s. a Školská rada. 
Škola je zapojena do aktivit Asociace školních sportovních klubů. 
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1.2. Záměry a orientace školy  
Gymnázium v Tišnově je státní škola, která poskytuje úplné střední vzdělání 

a je určena především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium. Je otevřeno čtyřleté  
a osmileté studium.  

Vzdělávací program Gymnázia, Tišnov vychází ze zákona č. 561/2004  
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění. Obsah jednotlivých předmětů vychází z Rámcových vzdělávacích 
programů pro základní vzdělávání a pro gymnázia (RVP ZV a RVP G) schválených MŠMT 
ČR.  

Výuka probíhala ve čtyřletém studiu ve všech ročnících dle Školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) pro čtyřleté studium, v osmiletém studiu ve všech ročnících dle Školního 
vzdělávacího programu (ŠVP) pro osmileté studium. Dodržování těchto dokumentů bylo 
mimo jiné sledováno při hospitacích ředitele i jeho zástupců. Hlavním cílem školy je 
poskytnout žákům střední všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a připravit je ke 
studiu na vysokých školách všech typů. Tuto orientaci koncepčně preferujeme, neboť 
speciální zaměření nabízejí gymnázia v blízkém Brně, která k tomu mají lepší předpoklady 
(větší spádová oblast). Hlavní záměry školy byly podrobně rozpracovány v koncepci činnosti 
na léta 2016 – 2020, odrážející vývoj školské legislativy, postavení školy v oblasti, kapacitní 
možnosti školy a výchovně vzdělávací cíle, které vyplývají z postavení gymnázia ve 
školském vzdělávacím systému. Prvořadým cílem je poskytnutí širokého všeobecného 
základu vědomostí a dovedností a rozvoje schopností umožňujících v budoucnu pružně 
reagovat a přizpůsobovat vlastní profesní orientaci absolventů poptávce na pracovním trhu. 
Pro naplnění těchto cílů jsou volena jednotlivá studijní zaměření a obory. V rámci zaměření je 
realizována specializace tvorbou odpovídajících učebních plánů s možností profilace žáků 
zejména s ohledem na studijní zaměření či další profesní orientaci. 

Prioritní oblasti ve školním roce 2017/18 byly 
 splnění učebních plánů, kvalitní výuka ve všech předmětech a vyučovacích hodinách 
 příprava a provedení přijímacího řízení 
 příprava a provedení maturit 
 zpracování a realizace dotačních titulů vhodných pro naši školu 

 
1.3. Budovy a vybavení 
Pro dosažený cílový stav 16 tříd má škola vytvořeny dobré prostorové podmínky  

ve všech budovách školy. Prakticky pro všechny předměty máme k dispozici odborné učebny, 
pro jednotlivé třídy potom dostatečný počet kmenových učeben. Nevznikají problémy při 
dělení tříd, není potřebná směnnost provozu školy.  

Prostorové podmínky umožňují činnost s žáky jak v oblasti výchovně vzdělávací, tak 
zájmové. Především s ohledem na nedostatek finančních prostředků se zatím nedaří realizovat 
záměr vytvořit v celém areálu školy bezbariérový přístup. Chybí také prostory typu auly, kde 
by mohly probíhat aktivity hromadného rázu.  

Nezměnily se nepříliš vyhovující podmínky pro tělesnou výchovu a sport – k dispozici 
je pouze jedna malá posilovna a venkovní hřiště s umělým povrchem. Nadále využíváme 
pronájem tělocvičny a venkovního hřiště u TJ Sokol Tišnov a sportovní haly u SSK Tišnov, 
což školu finančně značně zatěžuje. 

Prozatím se daří udržovat situaci ve vybavení učebními pomůckami, materiály  
pro výuku, didaktickou technikou, ale i běžnými prostředky krátkodobé spotřeby. Stále však 
řešíme problém zajištění prostředků na zásadní modernizaci a obnovení přístrojového 
a zejména počítačového vybavení školy.  



Gymnázium Tišnov – Výroční zpráva 2017/18 
 

6 
 

Rovněž opravy a údržba školy by vyžadovaly daleko větší množství finančních 
prostředků. I v letošním roce nám byl výrazně krácen IF školy, ze zbytku financí byly 
realizovány především opravy podlah v učebnách a jejich vybavení.  

Již od listopadu 2008 má škola zpracovány podklady projektu „Informační a vzdělávací 
centrum – Gymnázium Tišnov“ spočívající ve vybudování půdní vestavby na hlavní budově 
školy. Tato akce by měla vyřešit prostorové problémy vybudováním auly, další počítačové  
a jazykové učebny a řešila by také bezbariérový přístup do školy včetně vybudování sociálních 
zařízení. Bohužel tento projekt nebyl zřizovatelem zařazen mezi projekty vybrané k realizaci, 
v roce 2015 však byly škole přiděleny finanční prostředky na aktualizaci PD pro územní a 
stavební řízení a zhotovení PD pro realizaci stavby. Bohužel nebyly dosud škole schváleny 
prostředky na samotnou realizaci díla, snad k tomu dojde v roce 2019. 

Paradoxem je, že škola umístěná ve starých, na údržbu a opravy velmi nákladných 
budovách, má díky stáří budov nízké odpisy, čímž vzniká nedostatek prostředků právě na jejich 
údržbu, opravy a modernizaci. Přesto lze konstatovat, že i za těchto podmínek je po stránce 
prostorového i materiálního vybavení škola připravena provádět kvalitní výchovně vzdělávací 
práci. 

Po celý školní rok bylo zajištěno připojení školy a počítačové sítě na internet, všichni 
zaměstnanci i žáci školy měli na internet zcela bezplatný přístup. Škola je díky krajskému 
projektu také vybavena WiFi sítí, její technický stav je byl v letošním roce modernizován. 

Stravování má škola bezproblémově zajištěno ve vlastní školní jídelně s kapacitou 500 
jídel. Školní jídelna je schopna uspokojit všechny zájemce o školní stravování. ŠJ je vybavena 
moderním stravenkovým systémem s možností objednání obědů on line. Od roku 2005 se vaří 
ve ŠJ dvě hlavní jídla, což přispělo ke zvýšení zájmu o stravování i k vyšší spokojenosti 
strávníků. V současné době usilujeme o získání prostředků na rekonstrukci odvětrávací 
soustavy ve ŠJ. 

 
 ŠKOLNÍ JÍDELNA   
       
 Počet zapsaných strávníků    

   
Školní 
jídelna Výdejna Náhradní 

stravování 
 Žáků školy 454     
 Žáků jiných škol 0     
 Pracovníků školy 46     
 Cizích strávníků 0     
 Celkem 500     
       

   
Školní 
jídelna Výdejna  

 Fyzické osoby 5    
 Přepočtení na plně zaměstnané 4,75    
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Část II. 
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 

 
2.1. Povolené učební obory délka studia 

  
1.     KKOV: 79-41-K/81 Gymnázium, 

studium denní 8 roků 
 

 
2.     KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium, 

studium denní 4 roky 
 
2.2. Učební plány 

 

  
Obor  79-41-K/41 RVP pro gymnázia 
Obor  79-41-K/81 RVP pro gymnázia a RVP ZV (základní 

vzdělávání na nižším stupni gymnázia) 
  

Z povinných cizích jazyků je na škole žákům trvale nabízen jako hlavní jazyk 
anglický. Druhý cizí jazyk si žáci povinně volí mezi německým a francouzským a ruským 
jazykem. Z volitelných cizích jazyků škola na základě zájmu žáků realizovala konverzace  
ve všech výše zmíněných cizích jazycích. V rámci volitelných předmětů je též nabízen žákům 
jazyk italský. 

 Mezi žáky je zájem i o výuku nepovinných předmětů. V průběhu školního roku 
probíhala výuka sborového zpěvu. Ochota žáků vzdělávat se nad rámec povinných hodin není 
podobně jako v předchozích letech v relaci s finančními možnostmi školy. Sportovní aktivity 
žáků školy jsou proto realizovány ve spolupráci s DDM Inspiro Tišnov. Žáci NG mohli též 
navštěvovat nepovinný předmět Náboženství zajišťovaný ŘK farností v Tišnově. 

Výuka byla realizována formou časově-tematických plánů rozpracovaných na základě 
příslušných učebních plánů školních vzdělávacích programů. Tematika ochrany člověka  
za mimořádných situací byla zahrnuta do výuky zeměpisu, občanské výchovy, základů 
společenských věd, biologie, chemie, fyziky a tělesné výchovy. Velkým přínosem v této 
oblasti byla spolupráce se specializovanými institucemi. Témata z Úvodu do světa práce jsou 
organickou součástí výuky jednotlivých předmětů, zejména pak základů společenských věd  
a občanské výchovy. Environmentální výchova byla realizována ve výuce především 
přírodovědných předmětů a v rámci školou organizovaných exkurzí. Škola díky zapojení se 
do projektu JMK KaPoDaV rozvíjela a rozpracovala oblast finanční gramotnosti a 
podnikavosti. Velká pozornost byla též věnována rozvoji Kariérového poradenství.  
Do prevence sociálně patologických jevů jsou zapojeni metodik prevence, učitelé, žáci i jejich 
rodiče. Škola vypracovala strategický dokument ŠAP, který definuje priority rozvoje školy.  

V některých volitelných předmětech byly zadávány ročníkové práce, které jsou často 
hodnoceny jako práce s vysokou úrovní a často byly základem pro vypracování prací SOČ. 
Výuku doplňují přednášky, besedy, projekty a exkurze. 



Gymnázium Tišnov – Výroční zpráva 2017/18 

8 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 Osmileté studium nižší stupeň  vyšší stupeň  

 I. II. III. IV. celk. V. VI. VII. VIII. celk. 
Český jazyk a literatura  5/1 5/1 4/1 4/1 18 4/1 4/1 3/1 4/1 15 
Anglický jazyk  5/5 4/4 4/4 3/3 16 3/3 4/4 3/3 3/3 13 
Další cizí jazyk  1) - - 3/3 3/3 6 3/3 3/3 3/3 3/3 12 
Občanská výchova 6) 1 1 1 1 4 - - - - - 
Základy společenských věd 7) - - - - - 2 1 2 2 7 
Dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
Zeměpis 5) 2 2 1 2 7 2 2 2  - 6 
Matematika  5/1 4/1 4/1 4/1 17 4/1 4/1 3/1 3/1 14 
Fyzika  2) 2 2 2/1 2/1 8 3/1 3/1 2  - 8 
Chemie 3) 5) - 2/1 2/1 2/1 6 3/1 3/1 2 - 8 
Biologie 4) 5) 2 2 2 2 8 2 3 3  - 8 
Hudební výchova               9) 1/1 1/1 1/1 1/1 4 

2/2 2/2 - - 4 Výtvarná výchova               9) 2 2 1/1 1/1 6 
Informatika a výpočetní technika - - 2/2 1/1 3 2/2 1/1 -  - 3 
Tělesná výchova 8) 3/3 3/3 2/2 2/2 10 2/2 2/2 2/2 2/2 8 
Volit. předmět pro NG  - - - 1/1 1 - - - - - 
1. volitelný předmět pro VG - - - - -  - - 2/2 3/3 5 
2. volitelný předmět pro VG - - - - - - - 2/2 3/3 5 
3. volitelný předmět pro VG - - - - - - - 2/2 3/3 5 
4. volitelný předmět pro VG - - - - - - - - 3/3 3 
 CELKEM 30/11 30/11 31/17 31/16 122  34/16 34/16  33/16 31/22 132 
 
  
Čtyřleté studium I. II. III. IV. celk. 
Český jazyk a literatura  4/1 4/1 3/1 4/1 15 
Anglický jazyk  4/4 4/4 3/3 3/3 14 
Další cizí jazyk  1) 3/3 3/3 3/3 3/3 12 
Základy společenských věd  2) 4) 7)  1 1 2 2 6 
Dějepis 2 2 2 2 8 
Zeměpis  5) 8) 2 2 2  - 6 
Matematika 3) 4/1 4/1 3/1 3/1 14 
Fyzika  3/1 3/1 2  - 8 
Chemie 8) 3/1 3/1 2 - 8 
Biologie 4) 8) 2 3 3  - 8 
Estetická výchova 6)  2/2 2/2 -  - 4 
IVT  2/2 1/1 -  - 3 
 -  - -  
Tělesná výchova 4) 2/1 2/1 2/1 2/1 8 
1. volitelný předmět pro VG  - - 2/2 3/3 5 
2. volitelný předmět pro VG - - 2/2 3/3 5 
3. volitelný předmět pro VG - - 2/2 3/3 5 
4. volitelný předmět pro VG - - - 3/3 3 
 CELKEM 34/16 34/15 33/15 31/21 132 
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Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
3.1. Plnění učebních plánů a ŠVP 
Učební plány byly splněny. Ojedinělé případy časového skluzu v plnění vzdělávacích 

plánů byly vyřešeny již ve školním roce. Výuka dle ŠVP nepůsobí žádné významnější 
problémy a plnění cílů stanovených ŠVP se nám ve školním roce 2017/2018 dařilo. 

 
3.2. Studijní výsledky žáků 
Číselné údaje o počtech žáků jsou vztaženy ke konci školního roku 2017/18. Absence 

žáků jsou uvedeny za celý školní rok.  
 
Stav žáků k 30. 4.2018 (maturanti) a 30. 6.2018 (ostatní) 

 
Ročník 

Gymnázium 8leté Gymnázium 6leté Gymnázium 4leté 

 Počet tříd 
Počet 
žáků 

Počet 
tříd Počet žáků 

Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

 1. 1 30    2 66 
 2. 1 30    2 62 
 3. 1 31    2 51 
 4. 1 32    2 62 
 5. 1 29       
 6. 1 30        
 7. 1 26        
 8. 1 25        
  8 233 0 0 8 241 
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 Gymnázium 8leté           

 Ročník Vyznam
enání Prospěli Neprosp

ěli Neklasif.     

 

Ročník 

Prospěli 
s 

vyzname
náním 

Prospěli Neprosp. Neklasifi
kováni 

Počet 
Přeruš. 
studia 

Předčasné ukončení Přijatí v 
průběhu 
šk.roku  zam.hod. neoml. 

hod vyloučen 
z 

prospěch
důvodů 

z jiných 
dův. 

 1. 23 7 0 0 2364 0 0 0 0 1 1 
 2. 20 10 0 0 2983 0 0 0 0 0 0 
 3. 21 9 0 1 3226 0 0 0 0 0 0 
 4. 17 15 0 0 2689 0 0 0 0 0 0 
 5. 12 17 0 0 2663 0 0 0 0 0 0 
 6. 7 23 0 0 3515 0 0 0 0 0 0 
 7. 9 17 0 0 2806 2 0 0 0 0 0 
 8. 11 14 0 0 2246 6 0 0 0 0 0 
 celkem 118 116 0 1 22492 6 0 0 0 0 0 

 
 Gymnázium 4leté           
 

Ročník 

Prospěli 
s 

vyzname
náním 

Prospěli Neprosp. Neklasifi
kováni 

Počet 
Přeruš. 
studia 

Předčasné ukončení Přijatí v 
průběhu 
šk.roku  zam.hod. neoml. 

hod vyloučen 
z 

prospěch
důvodů 

z jiných 
dův. 

 1. 18 46 0 2 5578 0 0 0 0 0 6 
 2. 15 46 1 0 6355 1 0 0 0 0 0 
 3. 9 38 1 3 5779 9 0 0 0 0 0 
 4. 9 51 1 0 6711 0 1 0 0 0 0 
 celkem 50 181 3 5 24423 10 1 0 0 0 6 

Opravné zkoušky žáků, kteří k 30. 6. 2018 neprospěli z jednoho nebo dvou předmětů, se konaly v posledním týdnu měsíce srpna, ve kterém byla 
také dokončena klasifikace všech do té doby neklasifikovaných žáků. Školu z prospěchových důvodů opustila pouze jediná žákyně 4. roč. 
čtyřletého studia (neprospěch ze 11 předmětů) a 1 žák 3. ročníku (přestup na jinou školu v září 2018). Ostatní žáci vykonali zkoušky úspěšně.
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3.3. Přehledné údaje o výsledcích maturitní zkoušky 
Písemná maturitní zkoušky společné (didaktické testy a písemné práce) a profilové 

části (matematika a deskriptivní geometrie) se konaly v jarním termínu ve dnech 2.-
11.5.2018, ústní maturitní zkoušky společné  a profilové části ve dnech 21.-25.5.2018.  
 
Třída Oktáva 4.A 4.B Celkem 
Počet žáků celkem 25 31 30 85 
Počet žáků konajících zkoušku 25 31 29 84 
Prospěl s vyznamenáním 15 5 6 31 
Prospěl  9 22 20 48 
Neprospěl 1 4 3 5 
Neklasifikován na konci ročníku 0 0 0 1 
Neprospěl na konci ročníku 0 0 1 0 
Průměrný prospěch společné části 1,52 2,09 2,04 1,90 
Průměrný prospěch profilové části 1,44 1,94 1,98 1,80 
Průměrný prospěch celkový 1,48 2,01 2,01 1,85 

Z 8 žáků, kteří konali v podzimním termínu opravné zkoušky, jich uspělo všech 8. 
Žákyně, která v jarním termínu nematurovala, nedokončila klasifikaci do konce srpna, a tím 
její studium na Gymnáziu Tišnov skončilo.  

 
Část IV. 

Přijímací řízení 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 proběhlo v souladu se zákonem č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném 
znění. Dle rozhodnutí zřizovatele jsou otevřeny 1 třída osmiletého studia a 2 třídy čtyřletého 
studia. Letos se uskutečnily celostátní Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do oborů vzdělání 
s maturitní zkouškou, sestávající z testů matematiky a českého jazyka, na tišnovském 
gymnáziu nebyly doplněny dalším testováním. 

Počet zájemců o studium převyšuje kapacitní možnosti školy, což přispívá ke 
kvalitnímu výběru přijatých. Vedení školy s výchovným poradcem řídili činnost školy 
směřující k zajištění dostatku kvalitních žáků i při klesající demografické křivce. Daří se nám 
to díky úspěšné akcií „Den otevřených dveří“, realizujeme i výjezdy ředitele školy, zástupců 
ředitele i výchovného poradce do okolních základních škol, organizovali jsme tzv. přijímací 
zkoušky nanečisto pro zájemce o studium na našem gymnáziu. Podařilo se získat dostatek 
zájemců pro 1. ročník čtyřletého cyklu i pro primu cyklu osmiletého. Snažíme se motivovat 
žáky ZŠ s nejlepším prospěchem k tomu, aby své přihlášky ke studiu na SŠ odevzdali právě 
na naše gymnázium. 

Přijímací řízení bylo ukončeno předáním materiálů vyřízených odvolání proti 
rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu začátkem června 2018. Všechna rozhodnutí 
ředitele školy byla odvolacím orgánem potvrzena. Konkrétní údaje o počtech přihlášených 
a přijatých žáků do jednotlivých oborů jsou uvedeny v následující tabulce:  
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Počet žáků přijatých do jednotlivých studijních oborů   
 
Kód 

 
Obor – 
název 

 
ŠVP 

Počet 
přihlášených 
v 1. kole 

Počet skutečně 
nastoupivších 
žáků k 1. září 

79-41-K/41 Gymnázium GYMNÁZIUM – VŠEOBECNÉ 4L 114 60 
79-41-K/81 Gymnázium GYMNÁZIUM – VŠEOBECNÉ 8L 99 30 
   213 90 
 

Stručné podmínky přijetí:  
• 79-41-K/41 Gymnázium: výsledky pilotních testů z M a ČJ, prospěch ze základní 

školy, výsledky ve vědomostních soutěžích MŠMT  
• 79-41-K/81 Gymnázium: výsledky pilotních testů z M a ČJ, prospěch ze základní 

školy, výsledky ve vědomostních soutěžích MŠMT 
 

Část V. 
Celkový přehled personální situace 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti ve školním roce 
2017/18. 

5.1. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 
 CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE (dle P1-04 k 30.6.2018) 
     

Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ 

Pedag.pracovníci 

ředitel 1 0 
učitel 34,7735   
v tom zástupce ředitele 2   
celkem 37,7735 0 

Nepedagogičtí pracovníci 12,3087 0 
 

V průběhu šk. roku 2017/18 pracovalo na škole postupně celkem 44 učitelů (včetně 1 
externisty pro výuku náboženství). 13 učitelů pracovalo na zkrácený úvazek.  

 
Kvalifikace a aprobovanost     

  Učitelé na SŠ  
Odborná kvalifikace (v %) 100  
Aprobovanost výuky (v %) 99,10  
 

Výuka ve školním roce 2017/18 byla zabezpečena převážně učiteli s odpovídající 
odbornou kvalifikací podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů. Aprobovanost výuky je vysoká, ze 785 hodin týdenního plánu povinných 
či povinně volitelných hodin bylo vyučováno 778 aprobovaně a 7 neaprobovaně.  

 
5.2. Specializovaná místa 
Specializovaná místa – bývalý ředitel školy je absolventem Funkčního studia II  

pro vedoucí pracovníky ve školství, totéž studium absolvovala zástupkyně ředitele  
pro výchovu a vzdělávání (nová ředitelka školy). Výchovná poradkyně absolvovala 
specializační studium pro výchovné poradce. Metodička prevence rizikového chování 
započala za finanční podpory dotačního programu Šablon I. pro SŠ a VOŠ se specializačním 
studiem ve školním roce 2017-18 a bude v něm pokračovat ve školním roce 2018/19. Také 
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díky dotační podpoře Šablon I pro SŠ a VOŠ absolvovala dlouhodobé studium Kariérová 
poradkyně.  

 
5.3. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se učitelé zapojili do mnoha 

akcí a účastnili se řady seminářů. Prioritami zůstaly v prvé řadě školení související  
s přípravou na státní maturity. Díky zapojení se do programu Šablony I pro SŠ a VOŠ mohli 
učitelé absolvovat nadstandardní DVPP dle svého výběru z vybraných oblastí. Stejně tak byla 
využívána nabídka seminářů a školení, která nabízel JMK (KaPoDaV). Dále pak se učitelé 
účastnili školení se zaměřením na výchovné poradenství, prevenci sociálně-patologických 
jevů, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, bezpečnost práce, nové trendy ve výuce 
jednotlivých předmětů a CLIL.  

Provozní zaměstnanci se účastnili akcí zaměřených na stravovací služby, mzdovou 
problematiku a personalistiku, účetnictví, FKSP, cestovní náhrady, majetek, archivní  
a spisovou službu, vnitřní kontrolní systém.  
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Část VI. 
Další údaje o škole 

 
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech, mimoškolní aktivity, 

účast školy v soutěžích, spolupráce školy s dalšími subjekty, účast žáků a pedagogů na životě 
v obci a vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje, to vše je podrobně uvedeno 
v hodnoticích zprávách jednotlivých předmětových komisí. 
 

Část VII. 
Školská rada a odborová organizace 

 
Činnost Školské rady probíhala v souladu s ustanoveními § 168 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění. Současné složení: 
zástupci zřizovatele: Mgr. Marek Babák, Ing. Tomáš Komprs, Mgr. Roman Skřepek 
zástupci rodičů: Ing. Libuše Čermáková, Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Lenka 
Novotná 
zástupci pedagogů: Mgr. Alena Mašková, Mgr. Jiří Urbánek, Mgr. Jana Wágnerová  

 
Vedení školy úzce spolupracuje s Výborem ZO ČMOS PŠ, který vede předsedkyně 

výboru Mgr. Jana Wágnerová. Obě strany se podílejí na tvorbě kolektivní smlouvy, bez 
problémů je ve vzájemné shodě schvalován rozpočet FKSP. Vedení školy informuje 
odborovou organizaci o skutečnostech, které určuje ZP i o těch skutečnostech, které jsou 
uvedeny v KS. Informace bývají předávány na poradách vedení školy, pedagogických radách 
nebo poradách všech zaměstnanců. Výbor ZO má k dispozici všechny údaje, které  
ke své práci potřebuje, ekonomka školy spolupracuje přímo s předsedkyní výboru. 

 
Část VIII. 

Provedené kontroly a inspekce 
 

Ve školním roce 2017/18 nebyla na škole provedena žádná veřejnosprávní kontrola či 
kontrola ČŠI. 
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Část IX. 
Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 

 
9.1. Stručná zpráva výchovných poradců 
Výchovná a kariérová poradkyně v průběhu školního roku spolupracovaly při plnění 

plánu výchovného poradenství s třídními učiteli, s rodiči žáků, pedagogicko-psychologickou 
poradnou i dalšími institucemi.  

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu žáků se SVP je třeba se metodicky vzdělávat, což 
platí pro všechny učitele, kteří se žáky se SVP pracují. Zvláštní pozornost byla věnována 38 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a 8 žákům s individuálním vzdělávacím 
plánem. 3 žáci maturitního ročníku byli při vyšetření v PPP zařazeni do kategorie PUP 
(SPUO – I) pro konání maturitní zkoušky ve zvláštním režimu.  

Kariérová poradkyně ve spolupráci s výchovnou poradkyní realizovaly v letošním 
školním roce tradiční workshopy pro žáky čtyřletého studia a odpovídajících ročníků 
osmiletého studia. Nově byl zařazen projekt kariérového poradenství pro žáky 3. ročníku 
osmiletého studia a přednáška „Kariérové poradenství – role rodiče“ pro rodiče a ostatní 
zájemce. V rámci dne otevřených dveří se nově uskutečnila Burza lidských zdrojů - Školu 
navštívili naši absolventi. Zájemci získali praktické informace o studiu na VŠ.  

Všichni žáci byli informováni o možnosti dalšího studia, u posledních dvou ročníků 
bylo zajištěno zvláštní vydání UN se seznamem studijních oborů na VŠ. Kariérová poradkyně 
žáky rovněž informovala o možnostech studia na VOŠ. 

Kariérová poradkyně vedla koučovací pohovory k volbě VŠ a volitelných předmětů 
pro zájemce z řad žáků školy. 

Akce tříd jsou koncipovány dle časového harmonogramu plánu práce. 
 
9.2. Stručná zpráva školního metodika prevence rizikového chování 
Adaptační kurzy pro první ročník a primu proběhly 3. – 6.9.2017. U adaptačních kurzů 

došlo ke změně místa konání. Místo Letního tábora Brumov se konaly v rekreačním areálu  
v Prudké. Spolupráce s provozovatelem areálu je velmi dobrá. 

V březnu 2018 zahájeno specializační studium pro metodiky prevence na Národním 
institutu dalšího vzdělávání. Studium je financováno ze šablon a bude ukončeno závěrečnými 
zkouškami v březnu 2018. V rámci studia bude zpracován Minimální preventivní program  
na školní rok 2018/2019 jako seminární práce. 

Realizované preventivní programy/akce jsou zapsány v on-line systému výkaznictví 
preventivních aktivit, jehož zavádění je finančně i věcně podporovány MŠMT. 

Ve spolupráci s Mgr. Otáhalíkovou proběhly charitativní sbírky (Bílá pastelka, 
Srdíčkový den, Květinová den). Ve spolupráci s Policií ČR proběhly besedy na NG a VG  
na téma Kyberšikana a Trestní odpovědnost mládeže. Žáci 1. ročníku a kvinty se zúčastnili 
akce Nedej pokušení šanci. V červnu byl realizován dvoudenní projekt Kvarta učí tercii.  
Ve spolupráci s Mgr. Drlíkovou zorganizovány workshopy na téma Poruch příjmu potravy 
(tercie, 1. a 2. ročník, sexta). 
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Část X. 
Práce v jednotlivých předmětových komisích 

 
10.1. Předmětová komise českého jazyka 
předseda: Mgr. D. Lanková                                 
místopředseda: Mgr. J. Rohlínková 
správce sbírky: PhDr. V. Hanus 
členové: Mgr. M. Chalupová Veličková, Mgr. P. Matula, Mgr. J.  Rohlínková,                         
               Mgr. H. Zelinková, PhDr. V. Hanus, Mgr. D. Vávrová, Mgr. J. Vykoukalová, 
               Mgr. Pavla Janíčková 
V letošním ani příštím školním roce se neotvírá volitelný předmět Literární seminář.                   

V rozvrhu každé třídy je jedna hodina ČJL půlena, výuka polovičního počtu žáků třídy 
věnována je procvičování učiva a práci s textem, ve třídě Sekunda (Mgr. Rohlínková)  
za použití školní licence on-line cvičebnice Umíme česky. 

Během školního roku byly dokoupeny učenice pro NG z nakl. Tobiáš, Čítanky II.  
pro VG, knihy a audioknihy do školní knihovny podle Školního seznamu četby k ÚZ MZ  
z ČJL i tituly k povinné četbě na NG. PK organizovala společný nákup učebnic pro žáky 1. 
ročníků a Kvinty, který znamená pro žáky výraznou slevu ceny i větší komfort při nákupu. 

Nejnáročnější částí školního roku byly pro PK MZ ČJL. PK dbá na sledování nových 
úprav MZ ČJL a jejich zapracování do přípravy studentů k této zkoušce. O všech změnách  
ve struktuře i obsahu MZ ČJL, včetně hodnocení PP hodnotiteli Cermatu mimo školu  
a katalogu Seznamu literárních žánrů a autorů k DT, byli žáci včas informováni, měli dostatek 
možností se s nimi seznámit a procvičit je. 4 maturanti u MZ ČJL neuspěli (1 z DT, 1 z PP,  
2 při ÚZ) a budou tedy konat MZ ČJL v podzimním termínu. 

PK ČJL - konkrétně  Mgr. Rohlínková - zorganizovala  během školního roku pro žáky 
velmi hojně navštívené 4 návštěvy večerních představení ND Brno- Něco za něco, Odysseus, 
Želary a Rozmarné léto.  

Pro žáky Kvarty zorganizovala Mgr. Chalupová Veličková v září 2017 jednodenní 
exkurzi do Prahy. 

Žáci 2. ročníků a Sexty jeli v dubnu  a květnu 2018 s vyučujícími ČJL a  třídními učiteli 
na dvoudenní literárně historickou exkurzi do Prahy.  

Pro žáky 1. ročníku a Kvinty byla ve spolupráci s komisí D+ZSV a Estv zorganizována 
přednáška Mgr. H. Polívkové (Knihovna NM Praha) Judaismus, křesťanství a islám. 

Pro žáky 2. ročníků, Sexty a Septimy pak byla zorganizována přednáška Mgr. M. 
Kytnerové (Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity Brno) na téma, Citace a plagiátorství na středních školách".  

Žáci 3. ročníků a Septimy také absolvovali exkurzi do MZK Brno, zaměřenou na práci  
s odbornou literaturou. 

Žáci Primy a 1. ročníku navštívili Městskou knihovnu Tišnov spojenou s přednáškou 
o získávání informací v katalozích a databázích a jejich ověřování.  

6.12.2017 proběhlo v prostorách MKS Tišnov školní kolo recitačních soutěží Dětská 
scéna     ( pro žáky NG)  a  Čtvrtlístek doplněné o autorské čtení žáků gymnázia. Tuto úspěšnou 
formu akce bychom rádi zopakovali i v příštím školním roce. 

Velký ohlas mezi žáky měla beseda s pamětnicí – paní Olgou Horníčkovou Novákovou 
nad jejími knižně vydanými Válečnými deníky. Vitální devadesátiletá paní svým vyprávěním 
o událostech svého života, dvojím exilu i osudech své setry žáky nadchla. Besedu v termínu 
2.11.2017 zajistila v září 2017 M. Chalupová Veličková. 

PK ČJL připravuje žáky na účast v jazykových, literárních a recitačních soutěžích, 
někteří v nich dosahují pěkných úspěchů.  

Olympiáda v ČJ:   
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okresní kolo I. kategorie  -    3. místo Jana Zavřelová, Ka          
okresní kolo II. kategorie  -  1. místo Natálie Bartošová, Ki    
Česká lingvistická olympiáda (organizuje FF+MF UK Praha): 
regionální kolo -  účast  Natálie Bartošová, Ki a Tereza Sýsová, Sp 
Recitační soutěž Čtvrtlístek: 
krajské kolo kategorie Dramatizace - 2. místo Natálie Bartošová, Ki 
celostátní kolo kategorie Dramatizace - 3. místo Natálie Bartošová, Ki 
 
PK povzbuzuje žáky k prezentaci vlastní tvorby, zasílání textů do soutěží nebo k práci           

v  redakci školního časopisu TIGY (za pomoci Mgr. P. Matuly a Mgr. H. Zelinkové), která  
v tomto školním roce pod vedením  šéfredaktorky Štěpánky Badinové připravila 3 čísla.   

PK se také každoročně podílí na celoškolních akcích - např. oslavy 17.11. nebo zapojení 
školy do projektu obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět na škole. I letos byl během Dne otevřených dveří na gymnáziu zopakován úspěšný 
loňský model přijímacích zkoušek nanečisto, během kterých měli možnost zájemci  
z tišnovských i mimotišnovských ZŠ vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek- na tzv. 
ilustrační sadě - včetně jejich opravy s vysvětlením. 

Členové PK ČJL se zapojili do projektu Šablony – 4 do části DVPP, M. Chalupová 
Veličková do kurzu metody CLIL. 

Při práci KP ČJL vládne příjemná atmosféra, její členové spolupracují, ochotně sdílejí 
nápady, materiály, případné problémy řeší společně, snaží se žáky motivovat k rozvoji 
jazykových znalostí a čtenářských dovedností i vlastní tvorby. 

 
10.2. Předmětová komise anglického jazyka 
Pět členů komise pracuje na plný úvazek, čtyři členové komise vyučují pouze anglický 

jazyk (jeden na plný úvazek, tři na částečný), ostatní mají v úvazku i jiné předměty.  
Členové komise se pravidelně scházeli a vedle běžných organizačních záležitostí se 

věnovali zejména kontrole a úpravě pracovních listů ke státní maturitě a tvorbě učebních 
materiálů. 

Rozřazovací test pro 1. ročník se konají na podzim. Vracíme se k původnímu modelu (4 
skupiny AJ ve stejnou dobu, aby byly bez problémů průchodné).   

 Maturitní zkoušku z anglického jazyka v profilové části úspěšně složili všichni žáci, 
kteří zkoušku konali. 

Skupina žáků, kteří si místo tradiční konverzace v anglickém jazyce vybrali ve 3. a 4. 
ročníku seminář zaměřený na přípravu k mezinárodní zkoušce Cambridge First (FCE),  
v letošním školním roce zkoušku úspěšně složila. Devatenáct žáků složilo zkoušku FCE, osm 
žáků složilo zkoušku CAE. Pokračujeme ve spolupráci s JŠ PARK. 

Žáci gymnázia se zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce  
v kategoriích I.B, II.B a III.A, všichni se umístili na 1.-3. místě. Jana Pikulová postoupila  
do krajského kola soutěže. V soutěži Best in English se Petra Pikulová (Ok) umístila na 2. 
místě v ČR a 5. v Evropě, Gymnázium Tišnov na 24. místě v ČR (stejně jako v loňském roce)  
a 83. místě v celkovém pořadí. 

   Materiální vybavení je na dobré úrovni, zejména v oblasti anglické knihovny. Všichni 
vyučující mají k dispozici CD přehrávače, v učebnách lze využívat internet a dataprojektory. 

 
10.3. Předmětová komise cizích jazyků 
Ve školním roce 2017/18 pracovala PK CJ ve složení Mgr. Bahenská, Mgr. Daňková, 

PhDr. Holubová, Mgr. Juříčková, Mgr. Kurdiovská, Mgr. Šnepfenbergová, Mgr. Vávrová, 
Mgr. Vašíčková, Mgr. Zelinková, a Mgr. Zvoníčková. Jako druhý cizí jazyk byly vyučovány 
jazyky francouzský, německý a ruský. Ve 3. a 4. ročníku si žáci vybrali volitelný předmět 
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cizojazyčná konverzace (FJ, NJ, RJ) a italský jazyk. Všem cizím jazykům vyučovali plně 
aprobovaní učitelé. 

Během školního roku se vyučujícím podařilo uskutečnit se žáky několik zajímavých 
akcí. Jednodenní poznávací zájezd do Vídně zorganizovala Mgr. Daňková. Žáci NK navštívili 
Österreich Institut v Brně. Francouzštináři měli možnost pohovořit si ve vyučování s rodilou 
mluvčí, ruštináři navštívili Ruské centrum na PF MU a pravoslavný kostel v Brně. 

Naši studenti si vedli velmi dobře v cizojazyčných soutěžích. V krajském kole 
konverzační soutěže z francouzského jazyka obsadila Saša Floriánová ze septimy skvělé 2. 
místo, Štěpánka  Badinová ze 3. B se umístila v okresním kole konverzační soutěže  
z německého jazyka na 2. místě a Martin Rozsypal z 1. A byl 3. v recitační soutěži Ars 
Poetica Puškinův památník. 

Z druhého cizího jazyka letos maturovalo celkem 24 žáků. 2 žákyně složily státní 
maturitní zkoušku z ruského jazyka, 22 žáků odmaturovalo profilově. 

Učitelé cizích jazyků se během školního roku účastnili vzdělávacích akcí, zapojili  
se rovněž do šablon. Do výuky byly zařazeny hodiny s ICT technikem. 

Pro zlepšení výuky byly zakoupeny učebnice pro učitele, odborné učebnice a slovníky. 
 
10.4. Předmětová komise společenskovědních předmětů 
Složení PK:  
Mgr. Urbánek (předseda, správce sbírky D), Mgr. Rohlínková (místopředsedkyně, 

správkyně sbírky ZSV), PhDr. Hanus, Mgr. Janíčková, Mgr. Lanková, Mgr. Vykoukalová, 
Mgr. Šnepfenbergová, Mgr. Matula, Ph.D., Mgr. Vašíčková, Mgr. Dračková 

PK zajišťuje výuku dějepisu, občanské výchovy, základů společenských věd  
a příslušných volitelných předmětů (letos byly realizovány: dějepisný, politologický, 
ekonomický, právní a společenskovědní seminář). Všichni členové PK učí aprobovaně, DVPP 
v uplynulém šk. roce absolvovali Mgr. Lanková a Mgr. Urbánek. Ve všech předmětech byla 
zajištěna výuka v souladu se ŠVP vč. mezipředmětových vztahů (zejména spolupráce v úseku 
humanitních předmětů), využita byla celá škála didaktických stylů. Maturovalo 8 žáků z D 
(všichni uspěli), 14 žáků ze ZSV (jeden neuspěl).  

PK je materiálně zajištěna. Výuka D probíhá částečně v odborné učebně, kterou PK 
sdílí s PK zeměpisu. Učebna je dostatečně technicky vybavena (počítač, projektor, interaktivní 
tabule, přehrávač DVD-VHS, TV, nástěnné mapy aj.). Zbytek výuky je realizován v 
kmenových třídách. Odborná knihovna byla jako každým rokem rozšířena o několik odborných 
titulů, stejně tak se rozšiřuje i videotéka (zejména dary od různých organizací). K dispozici je 
vyučujícím též soubor historických map a další názorné pomůcky.  

PK během šk. roku zorganizovala či se podílela na exkurzích do muzeí, archivu, 
hlavního města apod., zajistila návštěvu významných osobností – pamětníků totalitních režimů 
či akademických pracovníků, zapojila se do projektů Jeden svět na školách, Studentské volby, 
uspořádala okresní kolo Dějepisné olympiády. 

Největším úspěchem v soutěžích bylo 9. místo v krajském kole týmové Dějepisné 
soutěže gymnázií ČR a SR (tým tří žáků ze Sp, 3.A a 3.B). 

V příštím šk. roce hodlá komise nadále zajišťovat kvalitní aprobovanou výuku a rozvíjet 
mezipředmětové vztahy. Dalším cílem je aktivněji vyhledávat nové žáky pro soutěže (zejména 
Dějepisná olympiáda, Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR a SOČ). PK chce pokračovat taktéž 
ve zkvalitňování výuky prostřednictvím dalšího rozšiřování knižního fondu i dalších pomůcek. 
Současně zvažuje nemalé změny v obsahové organizaci výuky dějepisu směrem k posílení 
moderních dějin. Významného posílení by měla doznat výuka k finanční gramotnosti v rámci 
hodin ZSV. 

Po celý šk. rok 2017/2018 pracovala PK SpV bez zásadních problémů. 
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10.5. Předmětová komise zeměpisu 
S nástupem školního roku 2017/18 komise zeměpisu získala posilu v podobě nového 

kolegy Jindřicha Havelky, absolventa PřF MU v Brně s aprobací biologie zeměpis, který 
doplnil stávající vyučující Zdeňka Trojánka a Lenku Drlíkovou.  

V průběhu školního roku proběhlo několik akcí, kterými se snažíme zpestřit výuku. 
Nejmladší žáci, primáni, vyrazili na tradiční vycházku Květnicí. Akcí, pořádanou pro největší 
počet žáků, je každoročně Multimediální promítání. V tomto roce organizátoři akce Svět kolem 
nás připravili promítání v tišnovském kině. Cestopisný dokument s autentickým komentářem 
zavedl devět tříd gymnazistů tentokrát do Vietnamu. Třída kvinta měla možnost navštívit 
geopark Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Zde se studenti seznámili s různými typy 
vystavených hornin, s jejich původem a způsobem vzniku. V předvánočním čase druhé ročníky 
navštívily v rámci geografie dopravy společnost Kordis, koordinující dopravu  
v Jihomoravském kraji.  Konec školního roku tradičně uzavírá celodenní exkurze do infocentra 
JE Dukovany a do hydroelektrárny Dalešické přehrady.  

Soutěže a olympiády jsou tradiční součásti každého předmětu. V zeměpisné olympiádě 
vynikajícího úspěchu v letošním roce dosáhl Martin Baumann, který se v krajském kole umístil 
na prvním místě. Druhým rokem se naše škola účastnila geologické olympiády. Ondřej Culek, 
který školu zastupoval, prošel všemi koly od školního a vždy z prvního místa postoupil  
až do nejvyššího celorepublikového kola. 

 
10.6. Předmětová komise matematiky 
Předmětová komise pracovala ve složení  Mgr. Švábenská, RNDr. Trtílková, Mgr. 

Švábenský,  RNDr. Miovský,  RNDr. Ondráčková, Mgr. Otáhalíková, Mgr. Alena Mašková.  
Personální situace v komisi matematiky je dobrá. Spolupráce uvnitř komise je 

dostatečná, prohlubuje se v rámci výuky společných ročníků.  
Pracujeme s  notebooky pro výuku matematiky a dataprojektory jsou ve většině tříd na 

hlavní budově a v jedné třídě na nižším gymnáziu. K práci využíváme vlastní DUM i veřejně 
přístupné práce z výukových portálů. Přispívají ke zkvalitnění a zpestření výuky. Pravidelně 
sledujeme portál www.novamaturita.cz . S maturanty procvičujeme z našich i zakoupených 
sbírek. Švábenská, Švábenský, Miovský  mají splněnou zkoušku RATER pro opravu 
přijímacích zkoušek a maturitní zkoušky, pomáhají při jejich opravě. 

Komise pomáhala již druhý rok organizovat přijímací zkoušky nanečisto pro tišnovské  
i mimotišnovské žáky o akci byl velký zájem. 

V letošním roce maturovalo 43 žáků, 30 si vybralo státní maturitu, 13 školní, dva žáci 
neprospěli. Z deskriptivní geometrie složilo maturitu celkem 10 žáků. 

O matematické soutěže je zájem. Školního kola Pythagoriády se zúčastnili téměř 
všichni žáci primy a sekundy. V okresním kole na 2. místě se umístil Tran Pr, 3. Juránková Pr, 
2. Sláma Se, 3. Kopečná, Rainer Se. V MO - OK Z6 Juránková 4. místě, Chalupník 5., Tran 6. 
Místo. MO Z7 Hlucháňová 1., Odehnal 2. Místo. MO Z8 Košinar 2., Kryštofová 6. Místo. MO 
Z9 Vařecha 7., Vitula 8. Místo. V krajském kole MO C byl Tomáš Grycz na 18. Místě, MO B 
Filip Wagner na 8. Místě, MO A se účastnila Eliška Otáhalíková. Matematická komise 
organizovala okresní kolo Pythagoriády a MO na naší škole. V mezinárodní soutěži 
Matematický Klokan, kterou už několikátým rokem pořádáme na škole,  soutěžilo 121 
studentů. 7 žáků se zúčastnilo Internetové olympiády. Mezipředmětové mezinárodní soutěže 
MF náboj se účastnila dvě družstva jedno z NG a jedno z VG (34. místo v ČR) 

Účastníli jsme se jako každoročně Celostátního setkání učitelů středních škol.  
Obsah látky v matematice v maturitním ročníku maximálně zaměřujeme na požadavky 

státní maturity, školní maturity a přijímacích zkoušek na VŠ.  
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Zapojili jsme se do několika projektů naší školy v rámci šablon pro SŠ a VOŠ 2017-18 
– CLIL a  IT. V rámci KAPODAV -  Finanční gramotnost. Podíleli jsme se na zpracování ŠAP. 
Jsme aktivní i v projektu JMK PolyGram. 

 
10.7. Předmětová komise fyziky 
V letošním roce pracovala komise fyziky ve složení Mgr. Lorenc Ladislav, Mgr. 

Hošková Jarmila a RNDr. Miovský Ivan. Výuka na nižším gymnáziu byla dotována 2 
hodinami týdně, na vyšším gymnáziu měla výuka fyziky v prvních třech ročnících 2 – 3 
hodinovou týdenní dotaci pro všechny studenty. Mimo to navštěvovalo v maturitním ročníku 
27 studentů fyzikální seminář. Jeden student vykonal úspěšně z fyziky maturitní zkoušku. 

Na NG se výuka zaměřila především na kvalitativní popis fyzikálních dějů a jevů,  
na VG pak byla tato problematika studována kvantitativně. Ve vybraných ročnících byly pro 
doplnění výuky uspořádány fyzikální exkurze. 

Stejně jako v minulých letech řešili někteří studenti FO. Úspěchem je zajisté 6. místo 
Jana Mačáka v krajském kole v nejvyšší kategorii A této soutěže.  

Do Astronomické olympiády se zapojilo 42 žáků NG a VG, z nich 13 řešitelů 
postoupilo do krajského kola této soutěže. V kategorii AB obsadila Anna Pavelková 7. místo.  

Dvě družstva z NG a jedno družstvo z VG se zapojila do mezinárodní fyzikální 
soutěže Náboj. Družstva z NG obsadila v rámci kraje velmi pěkné 5. a 11. místo, družstvo  
z VG skočilo v celostátním měřítku na velmi dobrém 34. místě ze 139 zúčastněných středních 
škol. 

21. 2. 2018 se Lorenc a Hošková zúčastnili Přírodovědného inspiromatu, který  
ve spolupráci s firmou Vernier pořádala MFF v Praze. Obsahovou náplní tohoto školení bylo 
využívání moderní měřící techniky při výuce a při měřeních ve fyzice.  

V průběhu školního roku jsme využívali moderní pomůcky i výpočetní techniku, které 
byly pořízeny jako součást projektů realizovaných v nedávném období. Spektrum měření 
a experimentů navíc rozšířila termokamera, kterou jsme do sbírek fyziky získali v letošním 
školním roce. 

Již tradičně jsme pro žáky uspořádali návštěvy výukového pásma v Planetáriu v Brně 
a ÚPT AV ČR. Studenti FS absolvovali přednášku o umělé inteligenci. Pro kladný ohlas 
z loňska byl opět zorganizován Den s radonem, kde studenti po teoretické přednášce 
samostatně prováděli měření z oblasti radioaktivity. Do konce školního roku jsou připraveny 
exkurze do JE Dukovany, do vodního díla Dalešice a do malé vodní elektrárny v Březině. 

I nadále se budeme snažit vyhledávat talentované žáky a získávat je pro účast  
ve fyzikálních soutěžích. Rovněž se zaměříme na propagaci volitelných předmětů s fyzikální 
tématikou. 

 
10.8. Předmětová komise chemie 
Výuku chemie zajišťovali čtyři vyučující, Mgr. Havlátová, Mgr. Otáhalíková, Mgr. 

Švábenská a Dr. Kubát (předseda komise). Chemie se jako povinný předmět vyučuje na nižším 
gymnáziu od sekundy do kvarty s dotací 2 hod týdně, na vyšším gymnáziu v prvním a druhém 
ročníku 3 hod týdně a ve třetím ročníku 2 hod týdně. Zájemci o chemii mohou dále navštěvovat 
volitelné předměty, ve 3. ročníku Základy laboratorní techniky (2 hod týdně) a ve 4. ročníku 
Chemický seminář (3 hod týdně). Maturitní zkoušku z chemie letos skládalo 15 žáků  
s průměrným prospěchem 1,53, všichni uspěli. 

Na část výuky chemie na nižším i vyšším stupni se třídy dělí do skupin, tato výuka 
potom může probíhat formou praktických cvičení v chemické laboratoři. Školní laboratoř  
je plně vybavena pro výuku všech tříd, žáci se učí základní techniky laboratorní práce 
a propojují si teoretické znalosti s praxí. Důraz klademe také na bezpečnost práce při nakládání 
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s chemickými látkami, se kterými se člověk může potkat v běžném životě, včetně likvidace 
chemických odpadů.  

Již od nižšího stupně se vyučujícím daří motivovat talentované žáky k účasti 
 v chemických soutěžích, především v Chemické olympiádě. Největšího úspěchu letos dosáhla 
Petra Pikulová z oktávy, která obsadila 3. místo v krajském kole a následně 11. místo  
v národním kole ChO kategorie A. Pozadu ale nezůstali ani další žáci naší školy, národního 
kola ChO kat. A se zúčastnil i Jan Mačák (oktáva), v krajských kolech uspěli Michal Krejčíř 
(septima, 3. místo v kategorii B), Jakub Malášek (sexta, 4. místo v kategorii C), Anežka 
Machotová (kvarta, 4. místo v kategorii D), Adam Girszewski (2.A, 6. místo v kategorii C)  
a Jana Pikulová (kvarta, úspěšná řešitelka v kategorii D). Petra Pikulová se kromě ChO 
věnovala i celoroční korespondenční soutěži KSICHT, kde obsadila celkové 3. místo. 

Mezi tradiční akce zajišťované předmětovou komisí patří popularizační přednášky 
odborníků z Přírodovědecké fakulty MU pro žáky 2. ročníků. Žáci nižšího gymnázia zase 
každoročně pracují na projektech, letos nazvaných „Chemické prvky“ (sekunda) a „Praktická 
chemie“ (tercie). 

 
10.9. Předmětová komise biologie 
Ve školním roce 2017-2018 komise pracovala ve složení M. Havlátová, L. Drlíková, J. 

Havelka, P. Seberová. Správcem sbírky s pomocí P. Seberové došlo k úklidu a racionalizaci 
starých a znehodnocených pomůcek. 

Předmět je na nižším i vyšším gymnáziu vyučován 2-3 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku 
VG je biologie vyučována 3x týdně. Od 3. ročníku také zajišťujeme výuku volitelných 
předmětů. Podařilo se zrealizovat zajímavé přednášky pro studenty, i nadále využíváme 
kontaktu s Veterinární školou Boskovice, studenti BiC provedli praktickou výuku na jejich 
půdě. 

Podílíme se na průběhu zdravotnického kurzu pro 2. ročník VG. 
I v letošním školním roce se do olympiády z biologie zapojilo více studentů, studentky 

NG byly úspěšné na okresní úrovni, v KK již ne. Ondřej Culek obsadil 1. místo v KK 
geologické olympiády. Na organizaci školních kol BiO pro NG i VG se podílely Drlíková 
a Havlátová, jako doprovod do vyšších úrovní figurovali všichni členové komise.  

Práce SOČ v oboru zdravotnictví vyhrála okresní obhajobu a v krajské přehlídce 
obsadila 4. místo. Autorem práce a prezentujícím byl Ondřej Houbal ze septimy. 

 
10.11. Předmětová komise IVT 
Ve školním roce 2017/2018 pracovala komise ve složení: Ing. Hort (předseda komise), 

RNDr. Miovský, Mgr. Lorenc, Mgr. Hošková a Mgr. Novotný. 
Výuka předmětu IVT je již plně založena na službách Office 365. (komunikace mezi 

učiteli a žáky, sdílení výukových souborů, systém plánování úkolů, kontrolních prací, apod.). 
Používání cloudových služeb však závisí zejména na přístupu učitele… 

Významnou změnou v tomto školním roce byl přechod do nového informačního sys-
tému Edookit, který je přístupný přes webovou stránku odkudkoli z PC připojeného do inter-
netu. Od druhého pololetí má každý žák svůj vlastní rozvrh, což umožňuje zadávat docházku 
do každé vyučovací hodiny. Po zadání tématu hodiny jsou k dispozici všechny údaje k vedení 
elektronické třídní knihy. Odpadá přenášení TK mezi hodinami, přepisování absencí  
z volitelných TK, dohledávání absencí v seminářích, strach ze ztráty TK, dopisování chybějící 
zápisů, každý učitel ví, které zápisy má doplnit, takže pracná kontrola TK je bezpředmětná. 
Celkově se výrazně zjednodušuje administrativa nejen TU, ale každého učitele. Dalším 
významným zjednodušením je zadávání změn ve výuce či suplování, změna se okamžité 
projeví každému, koho se týká, nebo možnost podávání zpráv TU o absenci prostřednictvím 
Edookitu přímo od rodičů. 
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V souvislosti s nově platnými zákony na ochranu osobních údajů jsou splněny 
podmínky pro uložení databáze na profesionálním serverovém řešení Edookitu (péče o data, 
zálohy, zabezpečený přístup) a pro šifrovaný přenos osobních informací internetem. 

 
10.12. Předmětová komise TV 
Ve školním roce 2017/2018 předmětová komise tělesné výchovy řešila přípravu soutěží 

a turnajů, sportovních kurzů, zajištění mimoškolních sportovních aktivit studentů, náplň hodin 
školní tělesné výchovy.   

V průběhu školního roku se žáci zapojili do jednadvaceti okrskových, okresních  
i krajských sportovních soutěží a turnajů. K úspěchům patří 1. místo v okresním finále dívek  
a hochů vyššího gymnázia ve středoškolském atletickém poháru a postup do krajského kola, 
kde se obě družstva umístila na 6. místě, 1. místo dívek a hochů v okresním finále florbalu  
SŠ a 4. místo v kraji, 2. místo v krajském finále dívek basketbalu SŠ. Ve stolním tenise se hoši 
probojovali do krajského kola, kde obsadili 1. místo.  

V průběhu školního roku zorganizovala komise tělesné výchovy okresní finále  
ve florbalu a futsalu SŠ, SLZŠ v minifotbalu a florbalu, soutěž ve skoku vysokém „Vánoční 
laťku“, krajský florbalový turnaj ve florbalu „O putovní pohár hejtmana JmK“, sportovní 
soutěže pro žáky ke „ Dni boje za svobodu a demokracii“ a „Dni dětí“.   

Lyžařské kurzy pro 1. ročníky a kvintu proběhly v lyžařských střediscích Říčky  
a Karlov, pro žáky vyššího gymnázia se uskutečnil výběrový lyžařský kurz v rakouském 
středisku Lachtal. Žáci kvarty absolvovali sportovní kurz zaměřený na branné sporty a laickou 
první pomoc. Studenti 3. ročníků a septimy se zúčastnili vodáckých kurzů ve středisku 
Krkavec. 

Ve spolupráci se záchranáři JmK a HZS v Tišnově proběhl kurz 1. pomoci s teoretickou 
i praktickou výukou pro studenty 2. ročníků a sexty, kteří se také podíleli na společném cvičení 
záchranných sborů v Tišnově. 

Studenti se také zapojili do sportovních akcí města Tišnova nácvikem skladby pro XVI. 
všesokolský slet, pořádáním sportovní akce „Tišnov v pohybu“, i jako rozhodčí při 
cyklistickém závodu „Memoriálu I. Medka“. 
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Část XI. 
Základní údaje o hospodaření školy 

 
Podrobné informace o hospodaření školy obsahuje zpráva o hospodaření za rok 2017. 

Přílohou této zprávy jsou výsledovka a rozvaha hospodaření příspěvkové organizace za rok 
2017. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
za kalendářní rok 2017 

 
Příjmy 

 
Celkové příjmy 31 599 121,10 
Státní dotace 25 161 971,10 
Dotace od zřizovatele 4 049 000,00 
Dotace ze zahraničí - 
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců - 
Příjmy z hospodářské činnosti 126 387,80 
Ostatní příjmy (prod. učebnic, kopír., stravné, použ. fondů, mim. zdroje ..) 2 261 762,20 
Příjmy od obce  

 
Výdaje 

 
Neinvestiční výdaje 31 581 082,25 
Investiční výdaje 626 192,00 
Náklady na mzdy pracovníků 18 209 193,00 
Odvody zdravot. a sociál. pojištění 6 161 585,00 
Výdaje na učebnice - 
Výdaje na další vzdělávání pracovníků 58 318,90 
Stipendia - 
Ostatní provozní náklady 7 151 985,35 
 

 
 

Kopie účetních výkazů - jsou předkládány OŠ JmKrÚ při pravidelné kontrole. 
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Část XII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, patří dlouhodobě mezi úspěšná 

gymnázia v regionu. Výsledky pedagogické práce jsou podle srovnatelných evaluačních 
výstupů (např. výsledky MZ 2016  a 2017) nadprůměrné. Škola má vysoce aprobovaný sbor, 
zapojuje se pravidelně do okresních i krajských aktivit a úspěšně reprezentuje Jihomoravský 
kraj a město Tišnov. 

 
12.1. Mezinárodní projekty 
Pokračujeme ve spolupráci s Gymnáziem Sereď (výměna studentů  za finanční 

podpory MěÚ Tišnova a SRP), Slovensko a s Gymnáziem v Moldavě nad Bodvou (SR). 
V loňském roce jsme neuskutečnili žádné společné aktivity s Gymnáziem v Sulejowě 
(Polsko). Poračovaly kontakty se školou v Kazani s cílem spolupráci prohloubit. PK CJ 
sledovala aktivity E-Twinningu. V 2017-18 započalo zjišťování zájmu učitelů o zapojení se 
do projektu Erasmus +.  

.  
12.2. Projekty na úrovni ČR, kraje, regionu 

 „Partnerství ve vzdělávání“ - projekt na zvýšení informovanosti žáků o možnostech 
studia ve spolupráci s MU Brno, ESF 

 projekt MŠMT ČR – tzv. „šablony“, přínos pro školu cca 1.134 tis. Kč 
 zapojení školy do KaPoDaV 

 
12.3. Projekty na úrovni města 
Žáci školy pomáhají při zabezpečení různých kulturních akcí ve městě (vystoupení 

pěveckého sboru, přehlídky, div. představení, pomoc Sboru pro občanské záležitosti), 
uplatňují své jazykové znalosti, podílejí se na sportovních i společenských akcích. 

Výčet činností učitelů v obci by byl velmi bohatý, zahrnuje zejména práci  
ve sportovních klubech (trenérská a cvičitelská práce) i v různých občanských sdruženích a 
spolcích. Škola zapojila své žáky do projektu „Můžeš to změnit“, které organizoval MěÚ 
Tišnov. 

 
12.4. Projekty na úrovni školy 

 Adaptační pobyty pro žáky prvního ročníku a Primy  
 Den otevřených dveří 
 Organizace školních soutěží (vědomostní, zájmové) 
 Sportovní kurzy (LVK,SpK se zařazení prvků výchovy k obraně vlasti, PP a dopravní 

výchovy), zdravotnický kurz, vodácký kurz) 
 Odborné exkurze (ČJ, Z, F, D, ZSV, Bi, Ch) 
 Zahraniční exkurze (Rakousko) 
 Charitativní akce a sbírky: Bílá pastelka, Koláč pro hospic, Liga proti rakovině) 
 Vánoční minitrhy (žáci NG) 
 Sportovní a vědomostní soutěže ke Dni boje za svobodu… 
 Den dětí (NG) 
 Spolupráce s GYMORE (studentská aktivita) 
 Školní výlety 
 Obnovení školního parlamentu 
 Stužkovací ples (projektová aktivita žáků 4. ročníků) 
 Divadelní přehlídka (projekt žáků NG) 
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 Mikulášské představení 
 Masopustní vystoupení  
 Odpoledne autorského čtení (prezentace žákovských liter. prací) 
 Vydávání studentského časopisu TIGY 
 Organizace divadelních představení v rámci předplatného 
 Sbor – řada vystoupení 
 Zajištění kurzu TSP pro studenty 4. ročníků  
 Projekt Kvarta učí tercii 
 Projekty v rámci KP a VP (včetně spolupráce s vybranými firmami) 
 Spolupráce s vědeckými pracovišti (v rámci jednotlivých PK) 
 V rámci AJ – možnost konání mezinárodních zkoušek FCE a CAE 

 
12.5. Úspěchy žáků v soutěžích 
Výsledky soutěží ve školním roce 2017/18 jsou zpracovány v příloze č. 2 (po úroveň 

okresu do 3. místa). Ve výčtu úspěchů nejsou uvedeny individuální úspěchy žáků, kterých 
dosáhli ve sportu a kultuře mimo přímé působení školy (klubová činnost, zapojení 
do uměleckých hudebních a pěveckých těles), ačkoliv i zde se snaží škola vytvářet 
talentovaným žákům podmínky pro činnost např. individuálními studijními programy.  

 
12.6. Spolupráce školy s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení): 

Při škole působí Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, které svou činnost zaměřuje 
především na pomoc při organizaci a financování těchto akcí: 
- lyžařské výcvikové kurzy 
- sportovní kurzy 
- zahraniční zájezdy 
- zájezdy na divadelní představení 
- kurz tanečních 
- ceny pro vítěze školních soutěží 
- ocenění výborných žáků 
- vybavení učebnicemi 
-finanční podpora vybraných školních akcí a projektů (např. ve školním roce 2017-18 
studentská výměna se Seredí, finanční podpora vybraných sportovních a kulturních akcí) 

 
SRP je prostředníkem mezi školou na straně jedné a studenty, jejich rodinami 

a veřejností na straně druhé. Snažíme se seznamovat rodiče s výchovně vzdělávacími cíli 
školy a naopak vedení školy s podněty rodičů a podílet se na jejich řešení. Výbor SRP se 
schází zpravidla 1x za 2 měsíce, členem výboru je i ředitel školy. Spolupráce vedení školy a 
Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Tišnově byla velmi dobrá. 

Přestože zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj, je pro nás velmi významným 
partnerem i město Tišnov, z jehož iniciativy bylo ostatně před 98 léty gymnázium založeno. 
Obě budovy školy byly postaveny z městských prostředků, budovu, v níž je umístěno nižší 
gymnázium, máme pronajatu za symbolickou úplatu (tedy bezplatně) společně se ZŠ Zahrada 
a ZUŠ Tišnov. Pomoc města se promítá v rovině materiální, společenské i morální. 
Významná je pro školu finanční podpora vybraných akcí formou dotací.   

 
Rodiče byli ve školním roce 2017-18 pravidelně informováni o prospěchu a chování 

žáků v rámci třídních schůzek, individuálních pohovorů, případně písemných informací, 
velmi se osvědčilo před čtyřmi léty zavedené informování prostřednictvím internetové 
aplikace SAS a Edookit. Třídní schůzky se konají 2x do roka (listopad a duben). Kromě 
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uvedených termínů organizuje škola mimořádné třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků (září), 
rodiče mohou využít i tzv. hovorové hodiny (zpravidla 1. úterý v měsíci).  

 
 
Další akce pořádané školou: 

› Každoročně pořádáme den otevřených dveří – probíhá vždy v odpoledních hodinách 
 v lednu, aby školu mohli navštívit všichni zájemci – v roce 2018 to bylo 1. února.  
Na organizaci a programu DOD se podílí rovněž žáci školy. Gymnázium zorganizovalo 
pro uchazeče z okolních škol přijímací zkoušky nanečisto. 

› Škola poskytuje organizační zázemí pro konání okresního kola DěO a některých dalších 
soutěží (M). Pořádá některé sportovní soutěže, které překračují významem horizont školy 
(Pohár hejtmana). 

› Pro rodiče žáků přijatých ke studiu pořádáme schůzku, ve které je seznamujeme  
se studiem na gymnáziu, organizačními záležitostmi souvisejícími se zahájením školního 
roku a se studiem na gymnáziu. Zákonní zástupci jsou rovněž seznámeni se základními 
předpisy (20.6.2018). 

› Slavnostní předávání maturitních vysvědčení probíhá za přítomnosti rodičů na tišnovské 
radnici - letos to bylo 1.6.2018. 

› Vedení školy a výchovný poradce navštěvují základní školy naší oblasti, kde informují 
žáky, pedagogy i rodiče o podmínkách a možnostech studia u nás. 

› Pravidelně přispíváme do místního i regionálního tisku a informace o škole poskytujeme i 
prostřednictvím vlastních www stránek. Na škole vychází studentský časopis ”TIGY”. 
Škola vydává Ročenku.  

 
V Tišnově naše škola spolupracuje s oběma ZŠ, odkud také přichází nejvíce žáků.  

V rámci okresu jsou našimi nejbližšími partnery gymnázia v Zastávce a Ivančicích. 
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Část XIII. 
Zhodnocení a závěr 

 
Celkově lze školní rok 2017/18 hodnotit opět jako úspěšný. V hlavních kritériích naší 

práce (procento úspěšnosti absolventů při přijímání na VŠ, výsledky maturitních zkoušek, 
hodnocení prospěchu a chování na konci klasifikačních období, výsledky žáků v různých 
soutěžích, dosahujeme velmi dobrých až vynikajících výsledků. Škola si tak trvale udržuje 
dobré jméno v obci i v regionu. 

Tento výsledek je dosažen zejména díky vysoké úrovni učitelského sboru (a tím 
úrovni výuky) a charakteristice vyučovacího programu (pestrá nabídka volitelných předmětů). 
Výuka je obohacována celou řadou aktivit (zahraniční poznávací zájezdy, besedy, exkurze, 
kulturní akce, zapojení do projektů, řada soutěží a dalších akcí). Průběžně se daří kvalitně 
doplňovat učitelský sbor. 

Trvale se snažíme o zlepšení prostředí ve škole. V posledních létech bylo provedeno 
mnoho velkých stavebních akcí, které významně přispěly k zpříjemnění podmínek pro výuku 
žáků a práci učitelů a provozních zaměstnanců. V roce 2015 byly obnoveny přípravy  
na provedení investiční akce „Školicí a vzdělávací středisko – Gymnázium Tišnov“, žel 
k samotné realizaci letos nedošlo. Snad se podaří provést v následujících letech. 

Jedním z klíčových úkolů každého školního roku je od r. 2007 důsledná realizace 
výuky dle Školního vzdělávacího programu osmiletého studia (ŠVP G8) vycházejícího z RVP 
ZV  (nižší stupeň gymnázia) i z RVP G (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia) a realizace 
Školního vzdělávacího programu čtyřletého studia (ŠVP G4) vycházejícího z RVP G (byl 
zaveden od 1. 9. 2009) včetně všech vydaných dodatků. Na kvalitě těchto dokumentů i na 
schopnosti pedagogů naší školy uplatňovat obsah příslušných ŠVP v praxi závisí významnou 
měrou budoucnost školy. 

Gymnázium Tišnov působí v regionu s mnohem nižší vzdělanostní úrovní 
obyvatelstva než je tomu v blízkém Brně. O to významnější jsou vynikající výsledky našich 
žáků v přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy, v soutěžích na okresní, krajské i 
celostátní úrovni, a o to cennější je pozitivní hodnocení školy kontrolními orgány. V rámci 
evaluace a autoevaluace škola provádí různá srovnávacích hodnocení. V soutěžích na různých 
úrovních dosahovali naši žáci výborných výsledků zejména v českém jazyce, v anglickém a 
ruském jazyce, biologii, fyzice, chemii a zeměpisu. Tradičně dosahuje naše škola úspěchů v 
rámci sportovních soutěží. 

 
 
 
 
 
V Tišnově dne 7. 10. 2018 PhDr. Barbora Holubová 

ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva za školní rok 2017/18 byla schválena školskou radou dne 16. 10. 2018.  
 
 
 
 
V Tišnově dne 16. 10. 2018 Ing. Libuše Čermáková 
 předsedkyně školské rady Gymnázia Tišnov 
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Příloha č. 1 
KALENDÁŘ ŠKOLNÍHO ROKU 2017–2018 
 
Srpen 
29. Zahajovací porada 
29. Školení BOZP a PO 
 
Září 
1. I. pedagogická rada 
3.–4. Adaptační pobyt primy 
4. Zahájení školního roku 
4.–5. Adaptační pobyt 1. A 
4.–8. Písemné maturitní práce a didaktické testy (podzimní termín)   
5. Zahájení vyučování podle rozvrhu 
5.–6. Adaptační pobyt 1. B 
5. Exkurze, MZK Brno (3. A, B) 
6.      Exkurze, MZK Brno (Sp) 
11.–19. Zkoušky FCE/CAE nanečisto, PK Aj ve spolupráci s JŠ PARK (VG)  
12. Náhradní termín ústních maturitních zkoušek 
15. Zahájení tanečního kurzu 2. ročníků 
18. Exkurze, Městská knihovna Tišnov (Pr) 
18. Představení Chaplin, MD Brno (abonenti) 
20. Středoškolský atletický pohár, okresní finále, (H, D, VG) 
21. Minifotbal, SLZŠ, okrskové kolo (H, NG) 
26. Exkurze do Prahy (Ka) 
27. Seminář, Učební styly, Nedvědice (1. A) 
27. Středoškolský atletický pohár, krajské finále, (H, D, VG) 
28. Státní svátek 
29. Seminář, Učební styly, Nedvědice (1. B) 
29. Science slam (3. a 4. roč. VG) 
29. Vycházka na Květnici, Z, Bi (Pr) 
29. Zveřejnění maturitních otázek 
 
Říjen  
2. Multimediální program Vietnam, Kino Svratka (NG, VG)  
3. Projekt Studentské volby do PS PČR (VG) 
3. Třídní schůzky rodičů nově přijatých žáků 
4. Přednáška Mgr. Kytnerové Citace a plagiátorství na SŠ (Sp) 
4.–5. Studentská výměna s G Sereď (13 vybraných žáků) 
5. Shakespeare, Něco za něco, ND Brno (zájemci)   
9. Základy fotografování, Tišnov a okolí (2. A – IVT, Fy) 
11. Projekt Krokus, Židovské muzeum (NG) 
1. Soutěž Přírodovědný klokan (NG) 
12. Základy fotografování, Tišnov a okolí (2. B – IVT, Fy) 
15. Sbírka Bílá pastelka pro nevidomé (17861,- Kč) 
17.  Stolní tenis SŠ, okresní finále Rajhrad (H, VG) 
19. Exkurze, MěstK Tišnov (1. A) 
20. Přírodovědná exkurze, Boskovice (BiC) 
20. Náboj, soutěž družstev, Fy a M (VG)  
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23.–26. Gaudeamus, BVV (4. roč., individuálně) 
24. Listování s R. Fulghumem, kino Svratka, Tišnov (Ka, Sp) 
25. Bioskop (Pr) 
26.–27. Podzimní prázdniny 
28. Státní svátek 
 
Listopad  
2. Beseda s pamětnicí totalitních režimů Olgou Horníčkovou-Novákovou (Pr, Te, 

Ka, 1. A, 4. A) 
2. Přednáška, Jak vyhrát boj s prokrastinací? (Ki) 
2. Exkurze, ÚPT ČAV Brno (FS, FyC) 
2. Exkurze, GrowJob Institute a Geopark PřF MU, Brno (Ki) 
3. Ředitelské volno 
3.  Kráska a zvíře, Sbor, Tišnov 
7. Středoškolská futsalová liga, okresní kolo (H, VG8) 
8. Florbal SLZŠ, okresní finále, Tišnov (H, NG) 
8. Stolní tenis, krajské finále, Hodonín (H, VG) 
8. Olympiáda z chemie kat. A, školní kolo (VG)  
9. Exkurze, Anthropos Brno (BiC) 
10. Prodloužená tanečního kurzu 
10. Náborová akce Policie ČR (Ok, 4. A, B)) 
11. Gloria cantate, akce školního pěveckého sboru 
15. Basketbal SŠ, Tišnov (D, VG) 
15. Muzikál Bítls, MD Brno (abonenti) 
15. Exkurze, Ruské centrum při PF MU a pravoslavný kostel (2. A, B) 
16. Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii (G) 
17. Státní svátek  
21. Šplh ZŠ, okrskové kolo, Tišnov (H, D, NG) 
21. Olympiáda z dějepisu kat. I, školní kolo (NG) 
21. Česká lingvistická olympiáda, školní kolo (zájemci, VG) 
21. II. pedagogická rada 
21. Třídní schůzky rodičů, plenární zasedání SRPŠ 
22. Exkurze, Ruské centrum při PF MU a pravoslavný kostel (Ka) 
24. Olympiáda z ČJ, školní kolo (zájemci, NG) 
24. Náboj, soutěž družstev, Fy a M (NG) 
27. Exkurze, Österreich Institut Brno (KNJ) 
27. Představení Odysseus, ND Brno (zájemci) 
28. Volejbal SŠ, Zastávka (H, D NG, VG) 
29. Olympiáda z ČJ, školní kolo (zájemci, VG) 
30. Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 
30. Soutěž Best in English (VG) 
 
Prosinec 
1. Basketbal SŠ, KF Brno (D, VG) 
1. Dokončená tanečního kurzu 
1.–2. Zkouška FCE for schools (VG) 
3. Koncert škol. sboru, rozsvěcení vánočního stromu, Tišnov 
5. Mikulášská besídka, čertohraní (sbor, NG) 
6. Školní kolo recitační soutěže a autorské čtení (NG, zájemci z VG) 
7. Středoškolská futsalová liga (H, VG) 
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8. Olympiáda z chemie kat. A, krajské kolo (VG) 
8.–9. Zkouška FCE a CAE z Aj (VG) 
11. Konverzační soutěž NJ, školní kolo (3. roč. VG) 
12. Studentské prezidentské volby (3. B) 
13. Beseda s rodilým mluvčím (Fj, 3. A, Sp, Ok) 
14. Exkurze z Bi, Galerie Patriot, Tišnov (Ka) 
18. Exkurze ze Z, IDS JmK Brno, Ekologická stopa (2. A) 
19. Vánoční laťka, soutěž ve skoku vysokém ZŠ a SŠ, Tišnov 
19. Exkurze ze Z, IDS JmK Brno, Ekologická stopa (Sx) 
20. Benefiční koncert škol. sboru, kostel sv. Václava, Tišnov 
20. Přednáška o umělé inteligenci (FST a FSM) 
20. Divadelní přehlídka NG 
20. Vánoční minitrhy (Ka) 
21. Výchovný koncert pro školy a koncert pro učitele (sbory)  
22.  Vánoční třídní besídky 
23. 12.–2. 1. Vánoční prázdniny 
 
Leden  
3.–7. Lyžařský výcvikový kurz, Říčky (Se) 
3. Zahájení výuky po vánočních prázdninách 
4. Florbal SŠ, okresní finále, Ivančice (D, NG) 
5. Stužkovací ples maturantů 
7.–13. Lyžařský výcvikový kurz, Říčky (Ki) 
9. Hodina s rodilou mluvčí (FrK, 3. a 4. roč.) 
10. Olympiáda z matematiky kat. Z9, okresní kolo, Šlapanice (NG) 
12. Konverzační soutěž Aj kat. III A, školní kolo (VG) 
12. Středoškolská futsalová liga, krajské finále (H VG) 
15.–20. Lyžařský výcvikový kurz, Karlov  (1. A, B) 
15. Konverzační soutěž Rj, školní kolo (VG) 
16. Studentské prezidentské volby – 2. kolo (3. B) 
16. Olympiáda z dějepisu, okresní kolo, pořadatelství (NG) 
21. Konverzační soutěž Aj kat. I B, II B, školní kolo (NG) 
24. Olympiáda z fyziky kat. A, krajské kolo (VG) 
26. Exkurze, Hvězdárna a planetárium Brno (Se, Ka) 
26. Ukončení klasifikace za 1. pol. 
29. Olympiáda z Čj, okresní kolo, Modřice (NG) 
29. Florbal SŠ, okresní kolo (H, VG) 
29.–1. 2. Olympiáda z chemie kat. A, celostátní kolo (VG) 
30. III. pedagogická rada 
30. Představení Želary, Mahenovo divadlo Brno (zájemci) 
31. Představení Tanec pro Karla IV., Karasovo divadlo Tišnov (NG, 1. roč.) 
31. Ukončení 1. pololetí školního roku 
 
Únor 
1. Zahájení 2. pololetí školního roku 
1. Den otevřených dveří 
2.  Pololetní prázdniny 
5.–9. Jarní prázdniny 
8. Česká lingvistická olympiáda, regionální kolo, FF UK Praha (VG) 
13. Masopustní průvod na gymnáziu (NG) 
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13. Recitační soutěž Dětská scéna, Čvrtlístek, regionální kolo (NG) 
13. SOČ, školní kolo 
13. Olympiáda z chemie kat. D, školní kolo (NG) 
14. Projekt JmK – KP (Sp, 1. pol. třídy) 
14. Konverzační soutěž NJ, okresní kolo, Brno (VG) 
14. Futsal SŠ, okresní kolo (H, VG) 
16. Camino na kolečkách, cestopisná přednáška, Oblastní charita Tišnov (3. A, B) 
16. Konverzační soutěž RJ, krajské kolo, Brno (VG) 
19. Představení Malý rodinný podnik, MD Brno (abonenti) 
20. Konverzační soutěž FJ, školní kolo (VG) 
23. Nedej pokušení šanci, akce Policie ČR, Scala Brno (Ki, 1. A, B) 
27. Konverzační soutěž Aj kat. I B, II B, III A, okresní kolo (NG, VG) 
28. Projekt JmK – KP (Sp, 2. pol. třídy) 
28. Volejbal SŠ (H, D VG) 
28.–4. 3. Lyžařský výběrový kurz, Rakousko (výběr G)) 
 
Březen 
5. Olympiáda z chemie kat. D, okresní kolo (NG) 
8. Cvičení IZS Tišnov (Sx, 2. A, B jako diváci) 
12.–16. Festival Jeden svět, kino Svratka (NG, VG) 
13. Beseda s místostarostou Tišnova K. Součkem (zájemci, Gymore) 
14. Okresní kolo recitační soutěže Čj Dětská scéna, Ivančice (NG) 
15. Florbal SŠ, krajské finále, Brno (D, VG) 
20. Florbal SŠ, krajské finále, Brno (H, VG) 
21. Elektronová mikroskopie (BiC) 
21. Olympiáda z chemie kat. D, krajské kolo (NG) 
21. Charitativní akce Srdíčkový den (výnos 10729,- Kč) 
22. Olympiáda z chemie kat. C, školní kolo (VG) 
25. Olympiáda z astronomie kat. C, D, E, F, G, H, krajské kolo 
29. Velikonoční prázdniny  

 
 
Duben 
3. Seminář, Finanční gramotnost (výběr učitelů) 
4. Olympiáda z Čj kat. I, krajské kolo, Brno (NG) 
4. Edukační program Vv v GJD (Ki, 1. A) 
4. Firemní dny KaPoDaV (NG) 
5. Edukační program Vv v GJD (Ka, Sx) 
5. Olympiáda z Čj kat. II, krajské kolo, Brno (VG) 
5. Florbal, turnaj o Pohár hejtmana, Tišnov 
5. Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR, krajské kolo (VG) 
6. Edukační program Vv v GJD (1. B, 2. B) 
9. Edukační program Vv v GJD (2. A) 
10. Olympiáda z chemie kat. B, školní kolo (VG) 
10. Olympiáda z matematiky kat. B, C, krajské kolo (VG) 
11. Maturitní písemná práce z Čj (sloh) 
11.–12. Exkurze do Prahy (Sx) 
12. Edukační program Vv v GJD (1. A) 
12., 13. Přijímací zkoušky do 1. ročníků 4letého a 8letého studia (CERMAT) 
14. Ars poetica, Puškinův památník (VG) 
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16. Olympiáda z matematiky kat. A, krajské kolo (VG) 
17. Olympiáda z matematiky kat. Z 6, 7, 8 okresní kolo (NG) 
18. Olympiáda z chemie kat. C, krajské kolo (VG) 
18. Zájezd do Vídně (výběr VG) 
18. Environmentální výchova, Bi, Aj (Te) 
19. Představení Zamilovaný Shakespeare, MD Brno (abonenti) 
16., 27. Přijímací zkoušky do 1. ročníků 4letého a 8letého studia  (CERMAT) 
20. Ukončení klasifikace maturitních ročníků 
24. IV. pedagogická rada 
24. Třídní schůzky SRPŠ 
24. Představení Rozmarné léto, ND Brno (zájemci) 
24.–25. Recitační soutěž Čtvrtlístek, Děčín, celostátní kolo (NG) 
26. Vydávání maturitních vysvědčení 
26. Unplugged – závěr projektu (Ka) 
27. Ředitelské volno 
30. Seminář CLIL (výběr učitelů) 
30. Poslední zvonění maturantů 
 
Květen 
1. Státní svátek  
2.–4. Písemné maturitní zkoušky, didaktické testy 
3. Pohár rozhlasu, okrskové kolo (H, D, NG III) 
4. Pohár rozhlasu, okrskové kolo (H, D, NG IV) 
8. Státní svátek 
9. Profilová maturitní písemná práce z M 
9. Exkurze, Stromy na Tišnovsku (Se) 
9. Olympiáda z chemie kat. B, krajské kolo (VG) 
9. Přednáška, Role rodiče (zájemci z řad učitelů, rodičů a žáků) 
9. Olympiáda z geologie, celostátní kolo, Praha 
9.–10. Exkurze do Prahy (2. A) 
10. Pohár rozhlasu, okresní finále (D, NG IV) 
10.–11. Exkurze do Prahy (2. B) 
11. Profilová maturitní písemná práce z Dg 
14.–18. Vodácký kurz (½Sp, 3. A) 
14.–18. Přípravný týden maturantů 
15.–16. Studentská výměna, G Sereď (vybraní žáci) 
16. Květinový den proti rakovině (výnos sbírky 19895,- Kč) 
17. Projektová návštěva, G Moldava 
18. Nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů v Bystřici pod Pernštejnem 
21. Kyberšikana a trestní odpovědnost mládeže, beseda, Policie ČR (VG) 
21.–22. Přednáška, Citace a plagiátorství, M. Kytnerová (Sx, 2. A, B) 
21.–24. Ústní maturitní zkoušky 
23.–24. Přednáška, Světová náboženství, Mgr. Polívková, Diec. muzeum Brno (Ki, 1. 

A, B) 
25. Olympiáda z biologie kat. D, krajské kolo 
25. Olympiáda z fyziky kat. G, Archimediáda, školní kolo (NG) 
29.–31. Sportovní kurz (Ka) 
29. Pythagoriáda, matematická soutěž, okresní kolo, G Tišnov (NG) 
30. Workshop (Te) 
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Červen  
1. Slavnostní předání maturitních vysvědčení na tišnovské radnici 
1. Den dětí, Tišnov (NG) 
4.–8. Vodácký kurz (3. B, ½ Sp) 
4. Den s radonem (zájemci VG) 
6. Projekt KP (Te) 
11. Pozoruhodný křemík, mrazivý dusík, přednášky odborníků PřF MU (Sx, 2. A, 

B) 
12. Exkurze, Dukovany, Dalešice, Mohelno (3. A, část Sp) 
12. Školení učitelů GDPR 
13. Beseda s profesorem politologie M. Marešem o studiu na FSS MU (3. B) 
14.–15. Projekt kvarty pro tercii (NG) 
18. Projekt Praktická chemie (Te) 
18. Exkurze, Památky v okolí Tišnova (Se) 
18.–20. Zdravotnický kurz 1. pomoci (2. roč., Sx) 
19. Exkurze, Dukovany, Dalešice, Mohelno (3. B, část Sp) 
19. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků 
21. Exkurze KP (Te) 
21. Jazykový den (Sx, 2. A, B) 
22. Ukončení klasifikace za 2. pol. 
22. Exkurze, Židovské muzeum Brno (Ki) 
22. Exkurze, vodní elektrárna v Březině (Sx, 2. A, B) 
23. Koncert Před setměním, školní sbory 
25. Workshop, Zdravá výživa (Sx, 2. B) 
25.–26. Školní výlety 
26. Exkurze, SOkA Rajhrad (DS, PoS) 
26. Exkurze, MZK Brno (Sx) 
27. VI. pedagogická rada 
27. Beseda s novinářem Jaroslavem Spurným z časopisu Respekt (Sp, zájemci) 
27. Workshop, Zdravá výživa (Te, 1. A, 2. A) 
27. Workshop MBTI, typologie osob, KP (1. A, B) 
27. Exkurze, Židovské muzeum Brno (1. B) 
28. Exkurze, Židovské muzeum Brno (1. A))  
29. Ukončení školního roku 
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Příloha č. 2 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
Výsledky soutěží 
 
Přehled zachycuje umístění studentů v krajských a vyšších soutěžích, na okresní úrovni pouze 
do třetího nebo postupového místa. 
 
Český jazyk  
Bartošová, Natálie,  3. místo 
kvinta    Recitační soutěž Čtvrtlístek, celostátní kolo  
 2. místo 
 Recitační soutěž Čtvrtlístek, krajské kolo 
 účast 
 Olympiáda z českého jazyka II. kat., krajské kolo 
 1. místo 
 Olympiáda z českého jazyka II. kat., okresní kolo 
 účast 
 Česká lingvistická olympiáda, krajské kolo 
Zavřelová Jana, kvarta 11. místo 
 Olympiáda z českého jazyka I. kat., krajské kolo 
 3. místo 
 Olympiáda z českého jazyka I. kat., okresní kolo 
 Sýsová Tereza, septima účast   

Česká lingvistická olympiáda, krajské kolo 
 

Anglický jazyk 
Pikulová Jana, kvarta účast  
    Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kat. II. B, 
    krajské kolo 
    1. místo 
    Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kat. II. B, 
    okresní kolo 
Houbal Ondřej, septima 2. místo  
    Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kat. III. A,  
    okresní kolo 
Tran Duc Anh, prima  3. místo 
    Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kat. I. B, 
    okresní kolo 
Klejchová Vendula,   3. místo 
2. A    Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kat. III. A,  
    okresní kolo 
 
Cizí jazyky 
Floriánová Saša,   2. místo 
septima Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, krajské kolo 
Badinová Štěpánka,  3. místo 
3. B Konverzační soutěž v německém jazyce, krajské kolo 
Rozsypal Martin, 1. A  3. místo 
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Ars poetica, Puškinův památník, recitační soutěž, kat. 
jednotlivců, okresní kolo 

 
Dějepis 
Družstvo gymnázia (Votýpka M., sp, Babičková K., 3. A, Herrman V., 3. B)  
    9. místo 

Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR, krajské kolo 
 

Zeměpis 
Baumann Martin,     1. místo   
sekunda   Olympiáda ze zeměpisu, krajské kolo 
    1. místo  

Olympiáda ze zeměpisu, okresní kolo 
Mačák Daniel, prima  8. místo  

Olympiáda ze zeměpisu, krajské kolo 
1. místo  
Olympiáda ze zeměpisu, okresní kolo 

 
Matematika 
Odehnal Jan, sekunda  2. místo 
    Olympiáda z matematiky, kat. Z7, okresní kolo 
Hlucháňová Ludmila,  1. místo 
sekunda   Olympiáda z matematiky, kat. Z7, okresní kolo 
Košinar Radek, tercie  3. místo 
    Olympiáda z matematiky, kat. Z8, okresní kolo 
Wagner Filip, sexta  8. místo 

Olympiáda z matematiky, kat. B, krajské kolo 
Grycz Tomáš, kvinta  18. místo 
    Olympiáda z matematiky, kat. C, krajské kolo 
Tran Duc Anh, prima  2. místo 
    Pythagoriáda pro 6. roč., okresní kolo 
Juránková Apolena,  3. místo 
prima    Pythagoriáda pro 6. roč., okresní kolo 
Sláma Jakub, sekunda 2. místo 
    Pythagoriáda pro 7. roč., okresní kolo 
Kopečná Nikola,  3. místo 
sekunda   Pythagoriáda pro 7. roč., okresní kolo 
Rainer Jan, sekunda  3. místo 
    Pythagoriáda pro 7. roč., okresní kolo 
Družstvo gymnázia (Wagner F., sx; Pavelka M., sx; Němec O., sx; Planer O., sx; Rozsypal 
M., 1. A)   34. místo (120. mezinárodně z 490 týmů) 

MF Náboj, celostátní kolo 
Družstvo gymnázia (Kříž T., ka; Novotný M., ka; Vařecha V., ka; Vitula O., ka)  
    5. místo (144. mezinárodně z 686 týmů) 

MF Náboj, krajské kolo 
Družstvo gymnázia (Skoumal V., te; Drlíková A., te; Täuberová S., te; Doležalová K., te)
    11. místo (261. mezinárodně z 686 týmů) 

MF Náboj, krajské kolo 
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Biologie 
Culek Ondřej, kvarta  11. místo 

Olympiáda z biologie, kat. C, celostátní kolo 
1. místo  
Olympiáda z biologie, kat. C, krajské kolo 

    1. místo  
Olympiáda z biologie, kat. C, okresní kolo 
1. místo 
Geologická olympiáda, krajské kolo 

Urban Tomáš, 4. B  účast 
    Olympiáda z biologie, krajské kolo 
    8. místo      
    Olympiáda z biologie, okresní kolo 
Houbal Ondřej, septima 4. místo 

Středoškolská odborná činnost, obor zdravotnictví, krajské kolo 
1. místo 
Středoškolská odborná činnost, obor zdravotnictví, okresní kolo 

Vacková Anna,    účast 
sekunda   Olympiáda z biologie, kat. D, krajské kolo 
    4. místo 
    Olympiáda z biologie, kat. D, okresní kolo 
 
Chemie 
Pikulová Petra,  11. místo  
oktáva    Olympiáda z chemie, kat. A, celostátní kolo 

3. místo 
    Olympiáda z chemie, kat. A, krajské kolo 
    3. místo 

Korespondenční seminář KSICHT, celoroční celostátní 
korespondenční soutěž 

Pikulová Jana, kvarta  úspěšný řešitel 
    Olympiáda z chemie, kat. D, krajské kolo  
    5. místo 
    Olympiáda z chemie, kat. D, okresní kolo 
Machotová Anežka,  4. místo 
kvarta    Olympiáda z chemie, kat. D, krajské kolo 
    7. místo 
    Olympiáda z chemie, kat. D, okresní kolo 
Krejčíř Michal,  3. místo 
septima   Olympiáda z chemie, kat. B, krajské kolo 
Girszewski Adam,  6. místo 
2. A    Olympiáda z chemie, kat. C, krajské kolo 
Malášek Jakub, sexta  4. místo 
    Olympiáda z chemie, kat. C, krajské kolo 
Mačák Jan, oktáva  účast 
    Olympiáda z chemie, kat. A, celostátní kolo 
    6. místo 
    Olympiáda z chemie, kat. A, krajské kolo 
 
Fyzika 
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Mačák Jan, oktáva  6. místo 
Olympiáda z fyziky, kat. A, krajské kolo 

Pavelková Anna, 4. B  7. místo 
Olympiáda z astronomie, kat. AB, krajské kolo  
 

Tělesná výchova 
družstvo hochů VG (Cvrkal R., 3. A; Sova J., ok; Cebák T., 4. B)  

1. místo 
    stolní tenis SŠ, krajské kolo 
    1. místo 
    stolní tenis SŠ, okresní kolo 
družstvo hochů  6. místo  
a dívek VG   Pohár Corny, atletika, krajské kolo 

1. místo 
Pohár Corny, atletika, okresní kolo  

družstvo hochů  1. místo 
a dívek VG   florbal SŠ, okresní finále 
družstvo hochů  2. místo 
a dívek VG    volejbal SŠ, okresní finále 
družstvo hochů  2. místo 
    volejbal SŠ, okresní finále  
družstvo hochů VG  2. místo  

futsal, turnaj, okresní finále 
družstvo dívek VG  2. místo 
 basketbal SŠ, krajské finále 


