Biskupské gymnázium, Barvičova 85, 602 00 Brno
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Školní rok 2001/2002

I.
Základní charakteristika školy
a) Biskupské gymnázium
Barvičova 85
602 00 Brno
církevní gymnázium
IČO: 00532525
b) Zřizovatel: Biskupství brněnské
Právní forma: církev, náboženská společnost, IČO 445142
Adresa: Petrov 8, 601 43 Brno
Statutární zástupce: Mons. Vojtěch Cikrle,
Petrov 8, 601 43 Brno
c. Ředitel školy: RNDr. Jaroslav Odstrčil
M. Horákové 7, 602 00 Brno
d. Škola sdružuje:
1. Biskupské gymnázium: IZO: 000532525
1. 79-41-K/001 gymnázium, studium denní osmileté
2. 79-41-K/001 gymnázium, studium denní pětileté pro studenty
s vadami sluchu
3. 79-41-K/004 gymnázium, studium denní čtyřleté - přírodní vědy
4. 79-41-K/011 gymnázium, studium denní čtyřleté - humanitní
5. 79-41-K/001 gymnázium, studium denní čtyřleté - všeobecné

2. Školní jídelna gymnázia IZO: 102006903
kapacita plánovaná: 1200 jídel
kapacita k 31. 8. 2000 1150 jídel
2001/2002

Počet tříd

Celkový počet
žáků

Počet žáků na
jednu třídu

Počet žáků na
učitele

Šk. rok

30

786

26,20

13,44

Obor

Počet tříd

celkový počet
žáků

Počet žáků na
jednu třídu

Počet žáků na
učitele *

Osmiletý
všeobecný

19

524

27,6

13,34

Čtyřletý
všeobecný

6

163

27,2

13,34

Čtyřletý
humanitní

2

53

26,5

13,34

Čtyřletý
přírodovědný

2

40

20

13,34

Pětiletý
všeobecný

1

6

6

3

• Uvedené údaje jsou vypočítány z počtu odučených hodin v příslušném typu studia a jsou
vztaženy na úvazky 21 nebo 22 hodin, tedy nejsou zde zahrnuty snížené úvazky vedoucích
pracovníků.

e. Zařazení do sítě : 28.3.1990
nové zařazení : 1.9.1996
nejnovější aktualizace: 1. 4. 2000

f) Optimalizace : Biskupské gymnázium vyhovuje všem parametrům.
g) Kapacita plánovaná: 840 žáků
kapacita k 30. 6. 2002 786 žáků, z toho
524 žáků v osmiletém gymnáziu
256 žáků ve čtyřletém gymnáziu
6 žáků v pětiletém gymnáziu pro žáky s vadami sluchu,
studium dobíhá
h. Studijní program
Studijní obor

Kód oboru

Učební plán schválen Číslo jednací
dne

Všeobecný, čtyřletý

79-41-K/001

7.3.1996

15741/96-23

Humanitní

79-41-K/011

7.3.1996

15741/96-23

Přírodovědný čtyřletý 79-41-K/004

7.3.1996

15741/96-23

Všeobecný

79-41-K/001

7.3.1996

15741/96-23

79-41-K/001

14.3.1996

16191/96-24

čtyřletý

osmiletý
všeobecný pro
neslyšící
pětiletý

Součástí aktivit školy určených studentům jsou
- sportovní kroužky
- pravidelné rekolekce studentů ve vlastním středisku v Opatově
- kroužky tanců a duchovních tanců
- pěvecký sbor
- pravidelné školy v přírodě pro žáky prim až kvart
- turistické kurzy
- přírodovědné expedice
- zimní lyžařské výcvikové kurzy

- kroužky výpočetní techniky a práce s Internetem
- výtvarný a fotografický kroužek
- pravidelné mezinárodní výměny studentů
- studijní pobyty v zahraničí ( Rakousko, USA, SRN, Itálie, Belgie )
- práce na projektu “Sokrates”
- pravidelná účast v soutěži PMUN
- Akademické triduum
- vodácké kurzy
Styk se studenty, problémy studentů pomáhá řešit Studentská rada.
Při škole působí “Sdružení přátel Biskupského gymnázia" a Rada školy.
i) Trendy dalšího vývoje:
Budeme prosazovat:
1. Stabilizaci 8letého gymnázia - přijímat nejméně 2 primy a snížit tak počet žáků proti
plánované kapacitě na 480 a tak přispět k procesu optimalizace.
2. Rozšiřovat 4leté gymnázium - podle zájmů studentů otevírat vždy po 2 třídách
všeobecného zaměření a po jedné třídě humanitního a přírodovědného zaměření
3. Současné pětileté studium pro studenty s vadami sluchu bude ukončeno v r. 2003.
V budoucnu budou sluchově postižení studenti integrování a při jejich výuce bude
využíván tlumočník (znaková řeč).
Protože Biskupské gymnázium je škola se širokou spádovou oblastí brněnské diecéze, budeme i
nadále naplňovat plánované počty studentů i zájemci mimobrněnskými, budeme stále využívat
kapacit:
Studentského domova Petrinum
Studentského domova Grohova
Studentského domova Klášterského.

II.
Přehled učebních plánů
V Biskupském gymnáziu jsou při výuce používány učební plány schválené MŠMT 7.3.1996 a

14.3.1996 - viz část I., bod h.
Výuka jednotlivých předmětů je realizována podle učebních dokumentů pro gymnázia schválených
MŠMT ze dne 5. 5. 1999, č.j. 20599/99-22.
Pro 3. - 8. ročník osmiletého gymnázia používáme dosud platné osnovy č. 18730/91-20.
Od 1. 9. 2000 se v primách a sekundách osmiletého gymnázia vyučuje podle generalizovaného
plánu schváleného MŠMT dne 5. 5. 1999, č. j. 20594/99-22.
Od 1. 9. 2000 se v 1. ročníku čtyřletého gymnázia - obor všeobecný vyučuje podle
generalizovaného plánu schváleného MŠMT dne 5. 5. 1999, č. j. 20595/99-22.
Odlišné osnovy :

Předmět

Datum schválení

Číslo jednací

Náboženství

7.12.1995

2021/95-23-21

Chemie

31.8.1995

21462/95-23

III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
a. čtyřleté gymnázium :
Ročník

Počet
tříd/počet
žáků

Prospěl
s vyzn.

Prospěl

Neprospěl

Počet
opravných
zkoušek

1.

2/62

21

40

1

1

2.

2/51

22

29

-

-

3.

3/69

23

46

-

-

4.

3/74

16

57

1

-

Celkem

10/256

82

172

2

1

b. Osmileté gymnázium :

Ročník

Počet
tříd/

Prospěl
s vyzn.

Prospěl

Neprospěl

Počet
opravných
zkoušek

Neklasifikován

počet
žáků
1.

2/60

46

14

-

-

-

2.

2/60

38

22

-

-

-

3.

2/59

32

27

-

-

-

4.

2/60

33

26

-

-

1

5.

3/74

32

41

1

1

-

6.

2/54

17

37

-

-

-

7.

3/67

16

51

-

-

-

8.

3/90

17

72

-

-

1

Celkem

19/524

231

290

1

1

2

c. Pětileté gymnázium pro žáky s vadami sluchu
Ročník

Počet tříd/

Prospěl
s vyzn.

Prospěl

Neprospěl

Počet
opravných
zkoušek

počet žáků
1.

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

4.

1/6

4

2

-

-

5.

-

-

-

-

-

Celkem

1/6

4

2

-

-

2. Zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia
a. čtyřleté gymnázium :
Ročník

Počet
zam.
hodin

Počet
neoml.
hodin

Přerušení
studia

1.

5242

-

-

-

2.

6019

1

-

-

-

3.

8499

13

-

-

-

-

4.

8110

47

-

-

-

-

61

-

Celkem 27870

Předčasné
ukončení

Vyloučení

Ukončení
z prosp.
důvodů

-

b) osmileté gymnázium :
Ročník

Počet
zam.
hodin

Počet

Přerušení
studia

Předč.
ukončení

Vyloučení

1.

4046

2.

Ukončení z
prosp.
důvodů

-

-

-

-

-

5076

5

-

-

-

3.

5670

-

-

-

-

-

4.

5801

1

-

-

-

-

neoml.
hodin

5.

8235

4

-

-

-

-

6.

5722

63

-

-

-

-

7.

9900

-

8.

9672

-

Celkem 54122

-

-

-

-

73

-

c. Pětileté gymnázium pro žáky s vadami sluchu :
Ročník Počet
zam.
hodin

Počet
neoml.
hodin

Přerušení
studia

Předč.
ukončení

Vyloučení

1.

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

-

4.

514

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem 514

3. Celkový počet neomluvených hodin - 133
4. Výsledky maturitních zkoušek 2001/2002
Školní rok Počet
1999/2000 žáků

Prospěli s Prospěli Neprosp.
vyznamenáním

Oktáva A

27

16

11

-

Počet
opakujících
zkoušku

-

Ukončení z
prosp.
důvodů

Oktáva B

31

18

13

-

-

Oktáva C

30

17

13

-

-

4.A

26

10

16

-

-

4.B

26

15

11

-

-

4.C

21

6

14

1

1

Celkem

161

82

78

1

1

5. Plnění učebních osnov a učebních plánů
Kontrolu plnění časových plánů a osnov provádějí předsedové předmětových komisí a vedení školy.
Učební plány i osnovy jsou plněny.

IV.
Údaje o přijímacím řízení
a. čtyřleté gymnázium
Kód a název

1. kolo

2. kolo

oboru

Počet
Počet
přihlášených/ přijatých
počet
zúčastněných

Počet
přihlášených/
počet
zúčastněných

79-41-K/401

64/62

79-41-K/404
přírodovědné
79-41-K/411

Počet
Počet
přijatých

přijatých nepřijatých
celkem
celkem

29

2

31

42/42

28

2

30

48/48

28

3

31

všeobecné

humanitní
Celkem

154/152

85

43/25

7

92

85

2 žáci přijati přestupem
Přijímací zkouška byla pro všechny uchazeče stejná. Uchazeči byli přijati na základě výsledků
zkoušky (jeden pořadník) a rozdělení do oborů bylo provedeno následně podle přání studentů po
dohodě s jejich rodiči na úvodním setkání rodičů s vedením školy.

b) osmileté gymnázium
Kód a název

1. kolo

Počet

oboru

Počet
přihlášených/

Počet
přijatých

přijatých
celkem

nepřijatých
celkem

počet
zúčastněných
79-41-K/801

155/155

60

60

95

155/155

60

60

95

všeobecné
Celkem

V.
Personální situace

Celkový přehled personální situace :
Útvar

Funkce

Počet

Pedagogičtí pracovníci

ředitel

1

zástupce ředitele

3

výchovný poradce

2

učitel

52,459

Celkem pedagogičtí prac.

58,459

Nepedagogičtí pracovníci

19,977

Údaje o pracovnících školy
1. Kvalifikovanost a aprobovanost, důchodový věk, délka praxe :

Učitelé
Kvalifikovanost v %

98,3%

Aprobovanost v %

96,6%

Důchodci v %

1,4%

Nekvalifikovaní pracovníci v %

1,7%

Průměrná délka praxe

17,5 let

2. Počet absolventů, kteří nastoupili ve šk.roce 2001/2002 : 3
3. Věkové složení pedagogických pracovníků :
Učitelé
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

7,412

9,714

35 - 50 let

3,762

15

nad 50 let

6,0

14,714

Důchodci

1,0

0,857

Celkem

18,174

40,285

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných
pracovníků

Odborné semináře zaměřené na inovace v předmětu

18

Management

1

Studium v rámci programu Lingua

2

Doplňování kvalifikace - studium na VŠ

2

Týdenní stáže na školách v Rakousku a SRN

6

Studium cizích jazyků

10

VI.
Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

Přijetí ke studiu

147

94

Přerušení studia

7

-

Stipendium

-

-

Podmínečná vyloučení

1

-

Vyloučení

1

-

Opakování ročníku

-

-

Změna studijního oboru

-

-

VII.
Poradenské služby
1. Údaje o pracovnících školy
a. počty
Fyzický počet
Výchovný poradce

2

Kvalifikace, specializace

Dosažené vzdělání

Spec. kurzy

vysokoškolské

b) věková struktura - výchovní poradci – 2 nad 50 let
b. další vzdělávání poradenských pracovníků :
V tomto školním roce specializované kurzy nebyly.
2. Žádné speciální finanční zdroje nebyly využívány.
A. Ubytování - domov mládeže není součástí školy
B. Stravování
Stravovací zařízení

Počet jídelen

1

Počet výdejen

1

Celková kapacita

Počet strávníků

Počet
pracovníků

/dle zař.listiny/

vlastní

cizí

celkem

1200

780

545

13

VIII.
Další údaje o škole
Spolupráce ředitele s dalšími subjekty
Ředitel školy úzce spolupracuje s občanským sdružením “Sdružení přátel Biskupského

gymnázia”. Spolupráce se týká především pomoci při zajišťování vybavení školy,
zajišťování chodu fary v Opatově, finanční výpomoci žákům z nemajetných rodin ( kurzy,
zájezdy ). Konzultovány jsou i dlouhodobé koncepční záměry školy.
Spolupráce s “Radou školy” která byla rozšířena na 9 členů je velmi dobrá. Ředitel,
případně pozvaní učitelé nebo ekonom školy, se pravidelně zúčastňuje jednání rady.

Spolupráce se zahraničními školami ve školním roce 2001/2002
3.9. - konec února - studijní pobyt 3 studentů ze sexty C v rakouském Melku
29. 9. - 6. 10. - návštěva studentů ze Stuttgartu (SRN). Ubytování v rodinách, 20 studentů
a 2 učitelé (L. Zavřelová, K. Mikula)
30.10- - 3. 11. - návštěva studentů z Verviers (Belgie). Ubytování v rodinách, 44 studentů,
4 učitelé (K. Mikula, M. Vácha, E. Obršlíková, sestra Lidvina)
3. 5. - 10. 5. – návštěva studentů z Prümu (SRN). Ubytování v rodinách, 30 studentů
a 3 učitelé (V. Helceletová, M. Kubíček, B. Polusová).
10.6. - 22. 6. - pobyt 20 studentů v Mattsee (Rakousko). Doprovod H. Poláčková
a M. Patočková.

Zprávy předmětových komisí o jejich činnosti ve školním roce 2001/2002
Anglický jazyk
Oddělení anglického jazyka
Vyučující: Mgr. R. Bočková, Mgr. D. Bušinová, Mgr. E. Daňková, Mgr. R.Dobrovolná,
Mgr. M. Galušková, Mgr. P. Hanušová, Mgr. M. Javora, Mgr. M. Keprtová,
PhDr. M. Patočková
Lektor: David Allen, PhD
Plnění tematických plánů bylo kontrolováno, nebyla zjištěna žádná zásadní zpoždění.
Během školního roku se vyučující angličtiny pravidelně jednou týdně scházeli na krátkých
poradách, kde se řešily aktuální problémy související s výukou, metodikou či chodem
oddělení. Vedoucí oddělení byla u všech vyučujících na hospitaci.
Během školního roku se profesoři zúčastňovali přednášek a seminářů pořádaných Britskou
radou a CDVU při Masarykově universitě.
Testy Kalibro a Scio

Studenti ze sekund psali testy Kalibro, výsledky byly nad celostátním průměrem.
Maturanti psali testy Scio – test poslechový a test jazykových dovedností, obojí výsledky byly
nad celostátním průměrem.
Akce
Září 2001 - poznávací zájezd do Anglie /prof. Hanušová, Javora a Dobrovolná/
Prosinec 2001- leden 2002 . Profesorka Petra Hanušová nacvičila muzikál Oh, what a lovely
war! Asi 50 studentů sehrálo šest divadelních představení v angličtině nejen pro své rodiče a
spolužáky, ale i pro studenty jiných škol.
Konverzační soutěž v angličtině
Proběhla třídní, poté školní kola ve dvou věkových kategoriích.
Karla Vomelová, Spt A vyhrála v městském kole 3. místo s postupem do oblastního kola, kde
obsadila 2. místo.

Biologie
Výuka Biologie odpovídala učebním osnovám a schváleným tematickým plánům. V žádné
třídě nenastal významnější časový skluz. Pouze v zoologii na nižším a vyšším gymnáziu zbývá
tradičně málo času na detailnější probrání třídy savců - vzhledem k velkému rozsahu látky v
zoologii. Hodnocení studentů bylo odpovídající nikdo nebyl hodnocen známkou
nedostatečnou.
Maturitní zkoušku z biologie se zvolilo 46 studentů, pouze jeden neprospěl. Průměrná známka
u maturitní zkoušky byla 1,60. Podle prozatimních neúplných informací si maturanti dobře
vedou při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Jedná se zejména o lékařskou fakultu MU,
přírodovědu a zahradní architekturu.
Velmi kladně lze hodnotit semináře probíhající pod vedením Mgr. Marka Váchy v aule se
speciální audio-vizuální technikou.
Již tradičně proběhla školní kola biologické olympiády ve všech kategoriích. Zúčastnilo se
celkem 47 studentů z celé školy. Z každé kategorie (A, B, C, D) postoupili dva nejlepší do
oblastního či krajského kola. Výrazně se neprosadili a odbrželi diplomy za účast.
V kategorii A Veronika Polášková 4. C - 9. místo
Zdeňka Marešová SPC - 20 místo
V kategorii B Jana Procházková SxB - 10. místo
Anna Ogrocká SxB - 15. místo
V kategorii C Rostislav Stříbrný KA - 20. místo
Jana Říhánková KB - 25. místo
V kategorii D Dominika Marešová SA - 15. místo
V rámci výuky biologie proběhly obvyklé exkurze uváděné v ročních plánech. Orko Vácha
uskutečnil dva biologické výjezdy do Podyjí (podzim, jaro). V rámci výměnného zájezdu do
Německa (Prüm) proběhla geologická exkurze v oblasti tzv. Maaru v Eifelu (prof.
Helceletová).
V rámci výuky biologie člověka proběhlo několik hodin zaměřených na drogovou
problematiku a sexuální výchovu.
Začíná pracovat druhá biologická učebna, která se postupně vybavuje potřebným materiálem
pro zkvalitnění výuky biologie.

Dějepis
Předmětová komise měla v tomto školním roce 7 členů. Výuka odpovídala učebním osnovám
a schváleným tematickým plánům. V žádné třídě nenastal významnější časový skluz.
Vedle běžné výuky se vyučující zaměřili i na aktuální historická témata. Ve většině tříd se
uskutečnily diskuse o dekretech prezidenta Ed. Beneše a této problematice byla věnována i
velká nástěnka v odborné učebně dějepisu. Aktualizována byla i výročí významných
historických událostí.
Maturitní zkoušku z dějepisu konalo celkem 48 studentů. Všichni prospěli, průměrná známka
byla 1,33.
Velkým přínosem pro výuku jsou historické semináře v posledních dvou letech výuky.
Rozšiřují pohled žáků na historickou tematiku a učí je samostatné práci. Velmi účinným
doplňkem výuky jsou tematické exkurse: v příslušných ročnících se konají pravidelně do
Slavkova a do Kralic nad Oslavou.
Během školního roku byla systematicky rozšiřována knihovna kabinetu dějepisu, byly
zakoupeny videokazety s historickou tematikou a dvě nové nástěnné mapy. V prvním ročníku
osmiletého studia byla úspěšně zavedena nová řada učebnic (z nakladatelství Práce).
Předmětová komise rozhodla zavést od příštího školního roku ve všech třídách čtyřletého
studia a v kvartách až oktávách osmiletého studia novou čtyřdílnou řadu učebnic Dějepis
pro gymnázia (vyd. SPN a.s., red. Petr Čornej). Tato řada svým obsahem a zpracováním
odpovídá pojetí výuky dějepisu na našem gymnáziu.
.

Fyzika
Plnění osnov učiva proběhlo v osmiletém gymnáziu bez problémů.V kvartách se informativně
probrala část látky z kvinty.Je to dobře, protože látka v kvintě a zároveň v 1.roč.
je pro studenty náročná.
Ve čtyřletém gymnáziu jsme díky náročné osnově probrali více látky ve 2.roč. než
v dřívějších letech. Snažíme se, aby v posledním ročníku byla látka čtyřletého a osmiletého
gymnázia sjednocená.
Úspěšní řešitelé fyzikální olympiády:
Miroslav Hrubý, KA - vyučující prof. Brtníková
3. místo v krajském kole FO, kategorie E
Michala Henzlová, QC - vyučující prof. Koukal
6. místo v krajském kole FO, kategorie D
Václav Zvěřina, QA - vyučující prof. Kuropatová
24. místo v krajském kole FO, kategorie D

Chemie

Počítačová technika
V tomto školním roce byl kabinetem zakoupen soubor OfficeXP pro předpokládanou výuku
přes internet. Vzhledem k přetíženosti a časté nedostupnosti internetového střediska
poskytuje kabinet chemie přístup na internet ze studijních důvodů i žákům vyšších ročníků.
Na internet byly umístěny webové stránky kabinetu chemie. Přes prázdniny budou inovovány
V následujícím školním roce bude pokusně zahájena výuka chemie pomocí počítače v nové
poč.učebně.
Laboratoře
byly vybaveny velkým množstvím skla (dary od žáků) a byly nakoupeny nové chemikálie.
Nepodařilo se zajistit ještě jednu učebnu chemie a vybavit laboratoře novými, bezpečnostními
skřínkami na chemikálie. Dochází totiž neustále k odcizování chemických sloučenin, které
jsou uschovány ve volně dostupných(snadno odemykatelných) skříních.
Učebna
V září bude zakoupen nový televizor pro zlepšení obrazu videoprogramů.V učebně je též nový
videopřehrávač.
Průběžně se doplňuje odborná literatura.
Přijímací řízení na VŠ
Mimo jednu žákyni, o které se nepodařilo informace získat, se všichni studenti chemických
seminářů prof.Hamingera a prof.Mackerlové umístili na velmi dobrých místech v přijímacích
řízeních na vysoké školy a na tyto školy byli přijati. Jedná se asi o 30 žáků z obou seminářů.

Protidrogová prevence
Odborné přednášky a besedy:
a) Ve školním roce 2001/2002 proběhla velmi úspěšná přednáška ing.Jiřího Vacka
z ministerstva vnitra na téma kriminalita drog a její postihy.
b) Naše škola je metodicky napojena na Koordinační protidrogové centrum na Sládkově ulici.
. Získáváme od nich též pracovní materiály a nabídky Jako každý rok se zde budou i letos na
počátku šk. roku2002/2003 účastnit preventivních přednášek žáci prim a prvních ročníků.
Někteří z nich se následně zapojují do akce “Peer program” v primární prevenci. V hodinách
biologie, chemie a základů společenských věd se problematika drog začleňuje do výuky,
včetně videoprogramů a následných besed s učiteli. Je zde též možnost probrat si problémy
s výchovným poradcem, a to prakticky kdykoliv. Na několika nástěnkách jsou stále označena
kontaktní místa, kam se studenti mohou se svými problémy obrátit mimo školu.
Mimo drogovou prevenci probíhá každoročně na naší škole zdravotnická přednáška pro
dívky sekund a prvních ročníků.
V celkové činnosti školy se pořádají seznamovací výjezdy pro sekundy a první ročníky, na
škole běží zájmové kroužky (cyklistika, fotokroužky), je možnost kontaktu se spirituálem
školy.

Informatika
1) T-a, b, 1.a,b: Absolvován základní kurz informatiky a výpočetní techniky. Poslední hodiny
byly věnovány seznámením se základy operačního systému Windows.
2) 2.A,B, 3.B, KA, KB, QA, QB: nedokončený "excel" - bude probrán v příštím školním roce.
3) U povinné informatiky v posledních ročnících je jedna hodina málo! Navrhujeme buď 1hodinu přidat, anebo zavést "jednohodinovou" povinnou informatiku také do předposledních

ročníků.
4) Seminář z programování: v tomto tématicky náročném předmětu, kde byl jeden student
slabozraký, jeden slepý a jeden nedoslýchavý, je počet 15 studentů na jednoho učitele
neúnosný. Zvláště když z nich bylo 9 pokročilých, kteří už absolvovali jeden celý
ročníkprogramování a algoritmizace, zatímco zbylých 6 byli úplní začátečníci. Tím trpěla
kvalita výuky. Studenti by měli být rozděleni do dvou skupin. Tím že existovala jen jedna
skupina, nemohli být zařazeni do výuky všichni zájemci - Bednaříková, Vejvoda, Fiala.
5) 4 r. neslyšících: absolvován a zvládnut kurz textového editoru typu word – 602Text,
tabulkový kalkulátor typu excel – 602Tab, grafické editory 602Photo a vektorový ZonerCallisto.

Matematika
1) Plnění učebních plánů - všichni vyučující splnili učební plány ve všech ročnících
2) Byl splněn plán kabinetu matematiky
3) Účast v matematické olympiádě
- kategorie Z6 1. místo v městském kole Eva Charvátová PB
- kategorie Z7 1. místo v městském kole Martin Frodl SA
- kategorie C 8. místo v regionálním kole Michaela Henzlová QC
9. místo v regionálním kole Pavlína Čejková 1.B
- kategorie P 5. místo v regionálním kole
a účast v celostátním kole Václav Brožek SpC
Celková účast v matematické olympiádě - 41 studentů

Český jazyk
Učební osnovy
Plnění učebních osnov bylo průběžně kontrolováno formou hospitací u jednotlivých
vyučujících.
V měsíci červnu onemocněla prof. E. Obršlíková, v TA,v 3.B a v 3.C zajišťovali výuku prof. K.
Srnská, prof. K. Mikula a prof. M. Malá.
Maturitní zkoušky z ČJL proběhly hladce. Jeden student nebyl k maturitní zkoušce
připuštěn, protože neuspěl u komisionální zkoušky.
Komise ČJL připravila šestnáct témat pro písemné maturitní zkoušky, dále čtyři verze
maturitních témat pro ústní maturitní zkoušky ( verze pro 4.C, 4.B a OKA, OKC, OKB a 4.A
) , zároveň s tématy připravila čtyři verze zkušebních textů pro ústní maturitní zkoušky.
Komise ČJL dále setavila tři verze přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia a rovněž tři
verze přijímacích zkoušek do čtyřletého gymnázia. Celá komise se podílela na uskutečnění
přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly ve dnech 27.2. a 3.4. 2002.
Pro výuku literatury je postupně sestavována fonotéka, která obsahuje klasická i moderní
díla české, případně světové literatury. Fonotéku setavuje prof. K. Srnská.
O mladé literární talenty pečuje prof. M. Malá. Jejich práce jsou uveřejňovány na literární
nástěnce a některé byly poslány do Sborníku literárních prací středních škol, který organizuje
prof. St. Zajíček z Gymnázia Matyáše Lercha, Brno.Prof. M. Malá se rovněž zúčastnila
semináře věnovaného recitační soutěži Wolkrův Prostějov.
Olympiáda v ČJ

Školní kolo Olympiády v ČJ se konalo 29.1. 2002 a organizovaly ho prof. E. Obršlíková a
prof. M. Nováková.
V první kategorii se zúčastnilo 33 studentů a ve druhé kategorii 9 studentů. Do okresního kola
postoupila M. Klímová ze septimy B, obsadila zde třetí místo a postoupila do krajského kola,
kterého se však z osobních důvodů nezúčastnila.Do okresního kola rovněž postoupila E.
Vojtová ze sexty B, obsadila čtvrté místo, postoupila do krajského kola a z krajského kola do
ústředního kola soutěže.
Další aktivity
Prof. V. Krátký připravil na 16.9. 2001 relaci do školního rozhlasu na počest sv. Ludmilypatronky vzdělání.
Kulturní program na setkání rodičů se školou dne 26.9. 2001 nacvičila s TA prof. E.
Obršlíková.
V měsíci září a řijnu se uskutečnily tradiční literárně historické exkurze oktáv a 4. ročníků do
Prahy.
Pro listopadové osluvy Dne studenstva vybrali členové komise ČJL tyto filmy: Poslední císař,
Hamlet a Attila.
Dne 28.2. 2002 proběhl v SA a SB tes KALIBRO.
Po celý školní rok měli zájemci z řad studentů možnost navštěvovat s prof. O. Trnkovou, prof.
M. Novákovou
a prof. M. Malou divadelní představení v různých brněnských divadlech- Ithaka, Zkrocení zlé
ženy, Maryša a Na tý louce zelený

.

Členka komise ČJL prof. L. Macků spravuje školní knihovnu.
Na pedagogickou prakxsi studentů vysokých škol dohlíželi: prof. V. Krátký- studentka J.
Mazálková a prof. K. Mikula- studentka K. Bauchnerová

.

Za předmětovou komisi ČJL vypracovala dne 2.7. 2002 PhDr. E. Obršlíková - předsedkyně
komise.

Latina
Komise uspořádala soutěž "Certamen Latinum". Vítěz školního kola David Válek ze 4.A
byl druhý v regionálním kole a obsadil 3.místo v kole celostátním.
V říjnu komise zorganizovala jednodenní zájezd do rakouského "Carnunta" /římský
vojenský tábor/. Pro příští školní rok máme opět v plánu tento zájezd. Chtěli bychom
se také znovu pokusit o uspořádání poznávacího zájezdu do Itálie, pokud bude dostatek
zájemců.
V dubnu proběhla beseda s Prof. PhDr. Antonínem Bartoňkem, DrSc. v rámci semináře
z latiny.

10 studentů letos úspěšně odmaturovalo z latiny a máme už zprávy, že někteří z nich
byli přijati na tento obor.
Tři členové komise /Obršlíková, Mikula, Nykodýmová/ se zapojili do projektu zájmové
postkvalifikace učitelů latiny a zúčastnili se šesti tříhodinových seminářů z oblasti
latiny. V tomto projektu budou pokračovat i v příštím školním roce.

Německý jazyk
Členové: Mgr. Olga Doležalová, Mgr. Radmila Dobrovolná, Mag. Stefan Krapf, Mgr.
Bohumila Pousová, Mgr. Eva Rutrlová, Mgr. Lucie Zavřelová
1. Tématické plány jsou průběžně plněny
2. Schůze předmětová komise se konají vždy, kdy je třeba řešit problémy komise, zápis
proveden v sešitě PKNEJ
3. Hospitace byly splněny
4. Výzdoba v učebnách je tématická
5. Nástěnka na chodbě je aktuální, informuje o všech záležitostech, které se týkají
německého jazyka
6. 5.9.2001 odjezd žáků Tomáše Havlenky ( 3.C), Michala Jiráska ( 3. B), a Jana Krčála
(SxB) na jednosemestrální pobyt do Rakouského Melku. Návrat koncem ledna ze
studia na Stiftsgymnasiu Melk. Ubytováni byli v Biskupském semináři v Melku.
7. Dne 7.3.2002 se konala zkouška Rakouského jazykového diplomu ÖSD, zkoušející:
Mag. Rita Krebs, Mag. Stefan Krapf.
Zajištění organizace: PhDr. Hana Poláčková, Mgr. Lucie Zavřelová
Zertifikat Deutsch
Studenti: Borecká Monika, známka 2
Rutrlová Dana, známka 2
Žáková Magdalena, známka 1
Nečas Václav, známka 1
Mašková Jitka, známka 3
Vojtová Eva, známka 1
Kotková Marie, známka 1
Kohoutková Tereza, známka 1
Jedličková Michaela, známka 1
Mittelstufe
Studenti: Brožek Václav, známka 1
Havlenka Tomáš, známka 1
Kudlička Petr, známka 1
8. Výměnné pobyty se zájezdy
a. výměnné pobyty:
V termínu 1.10. až 7.10.2001 se konal výměnný pobyt se žáky gymnázia
Albertus-Magnus – Gymnasium Stuttgart. Počet studentů z našeho gymnázia
15. Doprovázející profesorky: Mgr. Lucie Zavřelová, Mgr. Radmila Dobrovolná.

Program:
Po: 1.10.2001 příjezd do Stuttgartu, účast ve vyučování, odpoledne ubytování
v hostitelských rodinách
Út: 2.10.2001 účast ve vyučování, návštěva Mercedes Benz-Muzeum
St: 3.10.2001 státní státek SRN, studenti měli program v hostitelských rodinách
Čt: 4.10.2001 vyhlídková plavba lodí, návštěva zoologické a botanické zahrady
Pá: 5.10.2001 návštěva barokního zámku v Ludwigsburgu
So: 6.10.2001 pouť, program v rodinách
Ne: 7.10.2001 společná návštěva mše, odjezd do Brna ve večerních hodinách
V termínu 22.4. až 30.4. 2002 se uskutečnila v rámci mezinárodní studentské
výměny již třetí návštěva 30 studentů našeho gymnázia u jejich německých
partnerů v Prümu: Regino-Gymnasium v Porýní – Falcku.
Doprovázející profesoři:
Mgr. Bohumila Polusová – vedoucí výměnné akce, ing. Věra Helceretová,
Mgr. Michal Kubíček
Program: Prohlídka města Prümu, Trevíru, Kolína na Rýnem (zde se žáci
zúčastnili koncertu Kolínské filharmonie), návštěva muzea Formule I a
závodního okruhu Nürburgring. Výlet k jezírkům vulkanického původu
zvaným “ Maare” byl spojen s návštěvou muzea. Při všech akcích byli zajištěni
průvodci s odbornými znalostmi a jejich výklad byl částečně tlumočen do
češtiny. Na závěr svého pobytu museli žáci vypracovat s použitím získaných
materiálů projekty o jednotlivých dnech pobytu. Po závěrečném večírku, který
byl uspořádán studenty z Prümu a jejich rodiči, odjela česká skupina domů.
Návštěvu německých studentů očekáváme koncem dubna nebo začátkem května
2003.
V termínu od 3.6. až 7.6.2002 měli přijet žáci Hauptschule z rakouského
Mattsee. Návštěva se neuskutečnila, neboť Rakušané snížili počet svých
studentů z plánovaných a potvrzených 20 na 16, takže by výdaje pro naše žáky
byly neúměrně vysoké a 4 žáci by zůstali bez svých partnerů. Na programu byla
3 dny Praha, zde 2 noci ubytování, a návštěva Karlštejna a Kutné Hory.
Návštěva tedy musela být pro nedostatek zájmu ze strany Rakušanů a
nedodržení sjednaného počtu žáků z Mattsee po dohodě s panem ředitelem,
vedoucími PhDr. Hanou Poláčkovou a PhDr. Milenou Patočkovou odřeknuta.
b. zájezdy
Dne 18.4.2002 se uskutečnila jednodenní kulturně historická návštěva Vídně.
Účast 42 studentů z naší školy. Doprovázející profesoři Mag. Stefan Krapf, PhDr.
Hana Poláčková, Mgr. Lucie Zavřelová, PhDr. Petr Krátký.
Program sestavil a Vídní provázel Mag. Stefan Krapf, rakouský lektor našeho
gymnázia. Návštěva Schönbrunnu, jeho zahrad, vyhlídka z Gloriettu, Hofburg
s výkladem Mag. Krapfa, shlédnutí parlamentu, Burgtheatru, radnice, Votivkirche,
Karlskirche, návštěva Kunsthistorického a Přírodovědeckého muzea podle zájmu
studentů. Odjezd večer naším autobusem do Brna.
9. Do katolického letního tábora v Německém Teterow v Meklenbursku byli vybráni
Pavel Hrůza ( SpA), Ondřej Stojaspal ( SpB), Lucie Brzá ( SpA), Petra Štelcová ( QB)

Termín: 22.7 –4.8.2002-06-09
Zařizuje PhDr. Hana Poláčková
10.Na jednosemestální pobyt v Rakouském Melku byli vybráni pro školní rok 2002- 2003
Michal Navrátil, Dominik Suza a Robert Ströbinger. Všichni z (QC). Zřizuje PhDr.
Hana Poláčková.
Výběr potvrdl Mag. Stefan Krapf.

Románské jazyky
Osnovy pro tento školní rok byly splněny v obou předmětech
14 studentů bylo připravováno na maturitu z franc.jazyka
Karla Vomelová se zúčastnila republikového kola ze španělštiny a obsadila 2.místo
Je potěšitelné, že zájem studentů o tyto jazyky vzrůstá.
Průběžně se dokupují slovníky a odborná literatura pro aktivnější práci studentů,dokupování
beletrie, možnost vypůjček
Vzhledem ke zvýšenému zájmu rodičů o exkurse do zahraničí, KRJ bude na příští šk.rok
připravovat zájezd do Francie a Španělska
závěrem:
velmi vhodná forma výuky jazyků částečně hrazená rodiči

Tělesná výchova
Hodnotíme-li úspěšnost plnění tématických plánů, pak mohu konstatovat, že naši tělocvikáři
realizovali valnou většinu úkolů, které si předsevzali.
Proběhly lyžařské výcvikové kurzy, kterých se účastnilo 190 studentů
výjezdech(podrobnosti viz. Souhrnná zpráva o průběhu LVK BiGy 01/02).

v

šesti

Turistických kurzů, které jsme opět organizovali na Vltavě se účastnilo 106 žáků ve dvou
dělených výjezdech. Osvědčila se nabídka vodácké a cykloturistiky. Problémem byla velká
neúčast spolužáků, pro které jsme museli zajistit náhradní program v Brně. Převažuje však
vysoce pozitivní hodnocení celé akce ze strany studentů. Nedošlo k žádnému vážnějšímu
zranění. Úspěšnost výše jmenovaných akcí se opírá o možnost plného využití školního
doprovodného automobilu(Citroën Jumper) za který nepřestáváme děkovat Sdružení přátel
BiGy..
Ve sportovních úspěších byl letošní školní rok skromnější. Svěřenkyně prof. Brtníkové získaly
1.místo v krajské soutěži pódiových skladeb. Naše odbíjenkářky obsadily 2.místo
v Terka cupu-volejbalovém turnaji brněnských škol, dále pak vyhrály republikový turnaj
církevních škol v českých Budějovicích, a to vše pod vedením prof.Horákové, která se
postupně léčila z vleklého zranění.Vítek Zahradníček vybojoval 3.místo v mistrovství
republiky juniorů v běhu na 1.500m. Školní družstvo atletů obsadilo 4.místo v městském kole
Středoškolského poháru v atletice(vedl prof.Zorník a prof.Punčochářová). Na turnaji v
kopané církevních škol v Kroměříži dosáhli naši studenti na 4. místo. Dívky vybojovaly 2.
místo v regionálním kole přespolního běhu v Hodoníně(připravovala prof.Punčochářová).
Jsme plni očekávání, zda-li se podaří našemu vedení získat proklamované finance na výstavbu
atletického hřiště v areálu naší školy?
Pro příští rok navrhujeme pozměnit charakter turistických kurzů na výběrovou akci, která

by slibovala účast jen opravdových zájemců a vystříhala by nás funkce průvodců neaktivních
žáků v termínu konání akcí. Dále pak cyklistická sekce chce realizovat své aktivity pro
tentokrát v Opatově a nikoli na Vltavě. Rovněž tak pořádání závěrečných sportovních
turnajů na konci školního roku navrhujeme již v dopoledních hodinách posledních dnů zajistíme tak vyšší účast studentů.
Pokud finanční situace dovolí, rádi bychom vrátili fotbalová utkání konce roku na trávník
opravdového hřiště na kopanou, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale i přání našich žáků.
Pro podzim školního roku 2002/2003 plánujeme akci v rámci vysokohorské turistiky-přechod
Dachsteinu. V zimě pak zase realizujeme oblíbené jednodenní výjezdy do Alp na Hochkar.
Zůstává otázkou, bude-li dostatek financí na proškolení tělocvikářů pro jízdu na snowboardu,
který se nám vehementně tlačí do náplně LVK. Nutné je však lyžařské proškolení kolegyně
Helceletové.
Všechny ostatní tělovýchovné aktivity realizujeme v duchu nabídky Asociace školních
sportovních klubů, jíž jsme již řadu let členy.

Zeměpis
Ve školním roce 2001/2002 pracovala předmětová komise ve složení: Michal Kubíček,
Barbora Novotná, Jindřiška Horáková, Jakub Zatloukal. V říjnu jsme uskutečnili týdenní
"zeměpisný kurz" pro kvarty. Na něm se podílely i předmětové komise dějepisu a základů
společenských věd. Zeměpisná sekce pracovala pod vedením profesora Zatloukala a
zpracovávala téma Mendlovo náměsí. V závěru studenti sami navrhovali urbanistické a
dopravní řešení této významné brněnské lokality. Předmětová komise ZSV pracovala s
tématem instituce v Brně, dějepis - historický pohled na Brno. Školního kola zeměpisné
olympiády se zúčastnilo 30 studentů. V městském kole s umístil Jan Matuška v kategorii A na
čtvrtém místě. Na příští rok plánujeme zeměpisný kurz pro kvarty a nově pro druhé ročníky
čtyřletého studia. Předseda předmětové komise Mgr. Kubíček zkoušel na MU u státních
závěrečných zkoušek.

Základy společenských věd
Říjen: Účast na celostátní konferenci učitelů ZSV
geografický kurz pro studenty
přípravné jednání na PMUN
Listopad: Symposion 2001 - Praha
přípravné jednání na PMUN
Leden: přípravné jednání na PMUN
Únor: příprava akademického tridua
přípravné jednání na PMUN
Březen: přípravné jednání na PMUN
setkání s nejvyšším komisařem EU
návštěva sídla OSN ve Vídni
Duben: závěrečné jednání PMUN (studenti septim a 3. ročníků)
Květen: víkend pro maturanty ze ZSV v Ochozi u Brna
Červen: účast na semináři Právo na každý den (Proks, Srnská)

Průběžně: organizace a účast na projektu Gabriel
Osnovy nebyly splněny v sextách z důvodu velkého množství odpanutých hodin. Látka bude
zapracována do plánů pro následující školní rok.

Náboženství
1.
2.
3.
4.
5.

Každodenní nepovinná mše svatá v kapli školy
Každé pondělí mše svatá obětovaná za gymnázium
Pravidelná duchovní cvičení v Opatově
Orientační dny ve Fryštáku
Příprava na biřmování pro zájemce
6. Účast spirituála a kněží na mimoškolních akcích a sportovních kurzech

Výtvarná výchova
Výuku výtvarné výchovy doplnily ve šk. roce 2001/2002 tyto akce:
1. V říjnu se uskutečnila jednodenní exkurze spojená s kresbou v přírodě a fotografováním
do Žďáru nad Sázavou na Zelenou horu.
V červnu jsme navštívili základní uměleckou školu v Bystrém u Poličky (práce
s keramikou a s hrnčířským kruhem, malba, kresba).
2. Vánoční dílna - víkendová tvorba (malba na sklo, malba na hedvábí, keramika) - účast
50 studentů
Příprava vánoční třídy - instalace a prostoru - 10 studentů - vánoční třída byla k dispozici
studentům během celého adventu.
3. Závěrečné práce studentů výtvarné výchovy, práce fotokroužku a studentů nepovinné VV
byly vystaveny na výstavě "Ze Mě", která proběhla v prostorách školy v polovině června.
Výstavu uvedla slavnostní vernisáž, kterou navštívilo velké množství žáků, profesorů
a rodičů a na které se významně podíleli i studenti hudební výchovy a divadelní spolek
KAPR.

Hudební výchova
Vzhledem k dlouhodobé nemoci (září-polovina prosince 2001) prof. Němcové byl zajišťen
odborný zástup předmětu HV: ve vyšších ročnících Mgr. Ladislav Němec, ve třídách nižšího
gymnázia spojoval Mgr. Filip Macek.
Učivo bylo probráno dle tématických plánů.
Prof. Němcová zajistila přes prof. M. Javoru vystoupení v sále B5 "setkání rodičů" - středa
16. září 2001, 16 hod. Studenti 3.A, 3.B a 3.C zazpívali pět písní, na keybord doprovázela
Šárka Lochmanová (3.B)
Vzhledem k tříměsíční absenci prof. Němcové se Dívčí pěvecké noneto (studentky ze Sx.B)
nezůčastnilo v tomto školním roce akce "Vánoce dětem " na náměstí Svobody v Brně a ani
"Celostátní přehlídky 9. ročníku zájmové umělecké činnosti církevních středních škol v
Odrách."
Za oddělení HV nás v Odrách tentokrát úspěšně reprezentovala (i na závěrečném

galakoncertě) folková skupina "Není zač" ve které hrají a zpívají tři naši absolventi: Lukáš
Nečas, Václav Buchta, Marta Matlová a z OK.B Hana Šmídková.
V únoru 2002 se zůčastnila náslechů a potom vyučovala HV studentka 5. ročníku Pedagogické
fakulty MU Brno (aprobace Nj-HV) Martina Fialová v polovině třídy S.A, S.B a T.B (u prof.
Němcové)
31. května 2002 měly recitál 2 houslistky brněnské konzervatoře (z nich jedna - Marie
Zvěřinová (3.ročník) byla do kvarty naší studentkou, potom byla přijata na konzervatoř) v
hodině HV třídy S.B
Studenti Sx.B, Sx.C a 2.B, kteří v letošním školním roce končí s výukou HV, přispěli svým
pěveckým vystoupením, pod vedením prof. Němcové na vernisáži Vv v pondělí 3. června 2002,
15.00 hod., 2. poschodí (chodba+schodiště) BIGY. Zazpívali 9 písní, na keybord doprovázel
Adam Mikulášek (2.B) a na kytary Jan Prudil (2.B) a Jan Hadrada (Sx.C)

Závěr
Z výroční zprávy vyplývá, že Biskupské gymnázium plnilo v průběhu uplynulého školního
roku požadavky a očekávání, které na ně studenti i jejich rodiče kladli. Svědčí o tom
především výborné výsledky maturitních zkoušek, úspěšnost absolventů v přijímacím řízení
na vysoké školy, značný zájem o studium na této škole, počet úspěšných řešitelů olympiád
v přírodovědných předmětech i úspěšná vystoupení studentů na veřejnosti ( soubor Agadir,
školní pěvecký sbor) i jiné aktivity. Důležitá pro Biskupské gymnázium je i ta skutečnost, jak
rychle proniklo do vědomí široké veřejnosti nejen na území města Brna.
Samozřejmě zde existují i určité rezervy zejména v oblasti vedení žáků k větší odpovědnosti a
důslednosti, avšak je v silách učitelského sboru i provozních zaměstnanců současný stav
nadále zlepšovat.
Brno 28.8.2002
RNDr. Jaroslav Odstrčil
ředitel biskupského gymnázia

