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ÚVOD

Základní informace o škole

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
adresa: 602 00 Brno, Barvičova 85
telefon: 543 429 111, fax: 543 211 300
e-mail: bigy@bigy.cz, webové stránky: www.bigy.cz
typy studia:
osmileté a čtyřleté gymnázium
(všeobecný, přírodovědný nebo humanitní obor)
od roku 1990
ředitel: Mgr. Karel Mikula
IČO: 00 53 25 25
Určujícím faktorem výchovy a vzdělání na Biskupském gymnáziu jsou zřetelně manifestované křesťanské hodnoty, jež jsou východiskem veškeré
pedagogické práce. Usilujeme o vytváření prostoru pro svobodné a zároveň zodpovědné a sebevědomé křesťany. Nabízíme vysoký odborný
standard s důrazem na duchovní rozvoj osobnosti. Škola má k dispozici
faru v Opatově u Třebíče, rozvíjí partnerskou spolupráci se zahraničními
školami (Polsko, Německo, Rakousko, Francie), účastní se projektů Erasmus a nabízí řadu mimoškolních aktivit. Zprostředkovává ubytování pro
chlapce i dívky. Nachází se v klidné lokalitě dostupné MHD.
počet stálých/externích učitelů: 82/8
počet studentů: 835
počet tříd: 28
zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno
Církevní domov mládeže Petrinum, Veveří 15, Brno (chlapci)
Církevní domov mládež Svaté rodiny, Grohova 10/12, Brno (dívky)
Domov mládeže Klášterského 4, Brno (dívky)
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Slovo ředitele

Milí přátelé!
Držíte v rukou ročenku Biskupského gymnázia, která se pokouší zachytit
dění, které doprovázelo již dvacátý sedmý školní rok v jeho novodobé
historii.
Úvod této publikace je vždy milou příležitostí poděkovat těm, kteří se
o jeho úspěšné zvládnutí zasloužili nejvíce, všem kolegyním a kolegům
z učitelského sboru, kteří si navzdory silnému proudění byrokracie a nebezpečným výkrutům a piruetám českého jankovitého školství zachovali
při svém náročném pilotování chladnou hlavu a během tohoto dlouhého letu se raději nekatapultovali. Chci poděkovat i všem ostatním
spolupracovníkům z ekonomického oddělení, údržby, kuchyně, z úklidu,
učitelkám z mateřské školy i trpělivým paním vrátným.
Náš učitelský sbor letos opustily kolegyně Kristýna Švorcová a Zuzana
Lančová, obě kvůli radostné události narození potomka. Oběma přeji
radost z nové role v jejich životě.
Tichou vzpomínku, žel, chci věnovat i tragicky zesnulému studentu
Vojtovi Procházkovi a paní vrátné Jitce Pekáčové. Et lux perpetua luceat
iis …
Biskupské gymnázium Brno
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Slovo ředitele

Pověst a obraz školy však stále více tvoří a upevňují ti, kteří už zdánlivě
její součástí nejsou, tedy naši absolventi. Stává se mi čím dál častěji, že
se s nimi setkávám za různých okolností, jež jsou však vždy potvrzením
toho, že jsou v životě spokojení a úspěšní. A že na Bigy vzpomínají rádi.
Chvíle, které se nedají vyvážit ničím. Heslo? Bigy! A to stačí. Už víme …
Připojím tedy envoi, poslání, pár myšlenek na cestu, po které se vydali
letošní maturanti.

Vážené absolventky, vážení absolventi,
vážení rodiče i hosté!
Dovolte mi, abych vám, kteří jste úspěšně završili svá studia, upřímně
poblahopřál a současně poděkoval vašim rodičům za jejich podporu
a trpělivost. Děkuji také svým kolegům, kteří vás studiem provázeli.
Nadešla chvíle, kdy převezmete maturitní vysvědčení, ona chvíle, kdy
se jakoby zastaví čas, tak jako když poslední zrnko propadne úzkým
hrdlem přesýpacích hodin, které se chystáte obrátit. Čas i děj minulý
předáte tomu budoucímu a neznámému. Předpokladem, jak tomuto neznámu čelit a nemít z něj strach, je důvěra v budoucnost. Žijeme totiž
v čase všeobecné skepse, úzkostí a cynismu, ve kterém často triumfuje
bezohledný individualismus a chybí smysl pro společné dobro. Je těžké
toto dobro hájit, jestliže se na něm nedokážeme shodnout. I proto je více
než důležité si zachovat důvěru, že život má smysl a že existují hodnoty,
které mají hluboké civilizační a kulturní kořeny.
Vykročíte do světa, který je často jen opičím obrazem v zrcadle, nebo,
chcete-li, obrazem Doriana Graye, za jehož maskou věčného mládí se
skrývá vyprázdněná, ohyzdná tvář. Do světa, kterého si prý máte užít.
Užít si a ubavit se na zážitkových dovolených, při outdoorových aktivitách, ve vhodném outfitu ovšem. Do světa, který nabízí program pro
život, vnucuje aplikace pro přežití. Či k zapomenutí, k přežívání.
Naše bytí však není jen prostým sledem okamžiků, které na sebe nava zují bez hlubší souvislosti, a především není jen jakýmsi přítomným
očekáváním toho, co má teprve přijít. Je a mělo by být vědomým a vní10
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mavým prožíváním přítomného okamžiku. I když to prožívání a poznávání pravého stavu věcí bolí. A bolí často až k nesnesení. Shakespeare ve
svém šedesátém šestém sonetu tuto bolest vyjadřuje takto:
Jsem unaven a za smrt prosím Boha –
jen nevidět už, jak je bita ctnost
a vynášena nicka přeubohá
a křivdou rozšlapána nevinnost
a odíván zlatem nemohoucnost
a v trhu prodávána dívčí čest
a pokálena bezúhonná vroucnost
a utloukáno to, co silné jest
a umění jak panáčkuje vládě
a doktor Blbec káže géniům
a lumpové se posmívají pravdě
a Dobro babě Zlu jak smejčí dům –
tím světem unaven tak rád bych zhas!
Leč tebe zůstavit mu napospas?
Poslední verš je onou nadějí, důvěrou, vírou, že navzdory všemu zlému
má život smysl. Že navzdory zemské přitažlivosti do výše volíme pád,
řečeno s básníkem.
Vaše studium je tedy za vámi, za vámi je i náročná maturitní zkouška.
Teď se tedy stáváte dospělými, a proto vám přeji, abyste svou dospělost
chápali jako odpovědnost k sobě i k ostatním lidem, jako ochotu být
stále „ad optima intenti“.

Biskupské gymnázium Brno
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Slovo otce spirituála

Milí Boží přátelé,
je to nyní rok, co mne otec biskup poslal na Bigy, abych zde zastával roli
spirituála. Byla to pro mě především doba seznamování, a to jak s novým
prostředím, tak i s novou rolí. Hlavně to však byl čas seznamování se
sebou samým skrze novou roli i prostředí. V tomto směru je každá zkušenost vhodná, neboť v dlouhodobé „zaprděnosti“ duch živoří.
Během školního roku jsem měl možnost otázat se studentů i absolventů, proč si zvolili zrovna Bigy jako etapu své životní pouti, a většina
těch, která se nad tím zamýšlela, zmínila jako důvod zdejší přátelské
a otevřené prostředí. Samozřejmě je jasné, že ne vždy „slunce svítí“, vždyť
kde společenství tvoří (ne ještě úplně dokonalí) lidé, tam se ozve i lecjaké zaskřípání, nicméně je také pravda, že pokud to společenství tvoří
zároveň i lidé upřednostňující dobro, není skřípání deformující. A Bigy
má skutečně velkou devizu v tom, že je dosud společenstvím velkého
množství těch, kteří mají dobro na vysokých příčkách svého hodnotového žebříčku. Vždycky totiž platí, že můj život utváří a mé jednání určuje
to, k čemu vzhlížím, co jsem zvolil za vysokou hodnotu ve svém životě.
Je to jako v církvi – koneckonců Bigy je naší místní církví. Církev sice
shromažďuje ty, kteří jsou slabí a hříšní lidé, jenže zároveň jsou to i lidé,
kteří přijali Krista – nejvyšší dobro – jako svoji cestu i jako svůj cíl. On se
stal v jejich životě vysokou hodnotou, pro mnohé i nejvyšší. Jeho následování pak posvěcuje život nejen těch, kteří se takto rozhodli, ale i celé
společenství, jehož jsou součástí. A patřit do takového společenství bývá
pak výhrou.
Je-li tedy prostředí této školy vnímáno jako důvod, proč zde chtějí mladí lidé spojit podstatnou část svého života, pak je třeba poctivě říci, co je
toho příčinou, a tu příčinu chránit. Bude-li křesťanský duch a křesťanská
víra stále prioritou této školy, pak bude Bigy přitažlivé. A pochopitelně
bude i výjimečně plodné a užitečné, neboť bude mít dary, které školy
s jiným žebříčkem hodnot nabídnout nemohou.
Touze mladých lidí, aby patřili do společenství Bigy, docela rozumím.
Připomíná mi to i mé rozhodování stát se knězem. Boží pozvání k ná12
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sledování je samozřejmě nutné, ale i přirozená stránka člověka hraje
v rozhodování velkou roli. Já jsem ve svém životě poznal skvělé kněze i zaměstnance biskupství, a to ve mně probudilo touhu do tohoto
společenství patřit. Volit společenství, které nám umožní podílet se na
vzájemném růstu, je pro každého prahnoucího člověka téměř nutností.
K otevření tohoto tématu mě přimělo jednání našich nejmenších spolužáků z naší mateřské školky. Poté, co si letos náš student Vojta vzal
život, byla jeho fotka se svíčkami umístěna u dveří školy, děti ze školky,
když se vracely z vycházky, si samy od sebe u těchto dveří klekaly a modlily se za jeho duši. Dětské nitro je ještě velmi čisté, takže jejich zastavení
nebývá vedeno osobním smutkem či zmatkem, ale upřímnou touhou se
za Vojtu u Boha přimluvit. Taková modlitba proráží nebe. Můžeme-li tedy
být součástí takového společenství, které díky svým členům disponuje
vnitřní silou posvěcovat, máme nesmírnou výhodu. Někdy se nám může
zdát, že to viditelné má větší urgenci, jenže i to nakonec stojí či padá na
pevnosti ideálu, kterému jsme se svěřili.
Bohu díky za společenství, které má schopnost posvěcovat.
R. D. ThLic. David Ambrož

Biskupské gymnázium Brno
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Výnosy a náklady

VÝNOSY (V TIS. KČ)
PROVOZNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
OSTATNÍ ÚČELOVÁ DOTACE MŠMT (PROJEKT EXCELENCE SŠ)

47
75

DOTACE Z JM KRAJE
DOTACE Z PROSTŘEDKŮ EU (COMENIUS , ERASMUS)

298
52 632

DOTACE CELKEM
DARY OD PRÁVNICKÝCH OSOB

471

DARY OD FYZICKÝCH OSOB

264
735

DARY CELKEM

2 275

TRŽBY Z PRONÁJMŮ
TRŽBY ZE STRAV. ČINNOSTI

– ZAMĚSTNANCI A CIZÍ STRÁVNÍCI

TRŽBY ZE STRAV. ČINNOSTI

– ŽÁCI A STUDENTI

1 999
11 340

ŠKOLKOVNÉ

360

PŘEÚČTOVÁNÍ ENERGIÍ

733
7

OSTATNÍ TRŽBY
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
PLATBY OD STUDENTŮ (NEP. PŘEDMĚTY, UČEBNICE, ZÁJEZDY)

16 714
2 905

ÚROKY Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ

1

KURZOVÉ ROZDÍLY

0

PŘÍJMY Z PLESU

92

OSTATNÍ PŘÍJMY

1

OSTATNÍ PŘÍJMY CELKEM

VÝNOSY CELKEM

14

52 212
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2 900
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NÁKLADY (V TIS. KČ)
MATERIÁL PRO ÚKLID A ÚDRŽBU

692

ŠKOLNÍ POTŘEBY, UČEBNÍ POMŮCKY

300

UČEBNICE, KNIHY, ČASOPISY

600

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, CENINY

183

PC (VČ . MODERNIZACE), AUDIO, VIDEO A PŘÍSLUŠENSTVÍ

125

OSTATNÍ DDHM

649
21

DROBNÉ NÁKUPY A VYBAVENÍ MŠ
INVENTÁŘ A VYBAVENÍ KUCHYNĚ

239

OSTATNÍ NÁKUPY

235

POTRAVINY
SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM

11 915
14 959

TOPENÍ

1 576

ELEKTŘINA

1 589
489

VODNÉ A STOČNÉ

10

NAFTA DO ŠKOLNÍHO AUTA
SPOTŘEBA ENERGIE CELKEM

3 664

OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOVY

472

OPRAVY PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

420

OPRAVY CELKEM

892

CESTOVNÉ

361

NÁKLADY NA REPREZENTACI

170

SLUŽBY VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ POVAHY

959

SLUŽBY POŠT A TELEKOMUNIKACÍ

125

DOPRAVNÍ SLUŽBY

264

POJISTNÉ

244

Biskupské gymnázium Brno
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NÁKLADY (V TIS. KČ)
LVVZ (NÁKLADY NA ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY)

310

SPRÁVA PC A SÍTĚ

1 093

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

497
1 682

NÁJEMNÉ

0

OSTATNÍ SLUŽBY

5 174

SLUŽBY CELKEM
MZDOVÉ NÁKLADY (HRUBÉ MZDY CELKEM)
NÁHRADA MZDY (NEMOC)
ZÁKONNÉ ODVODY NA SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

34 044
96
11 277
45 417

DANĚ A POPLATKY

1

KURZOVÉ ROZDÍLY

4

NÁKLADY NA KOPÍROVÁNÍ

265

FINANČNÍ NÁKLADY (BANK . POPLATKY)

69

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

75

ŚKOLNÍ AKCE (ZÁJEZDY, SPORT, KULTURA)

828

JINÉ NÁKLADY

143

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU
NÁKLADY CELKEM

– BEZ DANĚ Z PŘÍJMU

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

NÁKLADY CELKEM – VČETNĚ DANĚ Z PŘÍJMU

1 385
791
72 813
267
115
72 928

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY (V TIS. KČ)
ROZDÍL

16
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152

Spolek přátel Biskupského gymnázia v Brně

PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2017
PŘÍJMY (V TIS. KČ)
4,2

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
DARY

42,8

OSTATNÍ

84,9

Z TOHO NOCLEŽNÉ

0,0

KOPÍROVÁNÍ

0,0

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

0,0
VÝDAJE (V TIS. KČ)

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC

15,6

PŘÍSPĚVEK ŠKOLE

23,3

PROVOZ FARY V OPATOVĚ

44,5

OPRAVY FARY V OPATOVĚ

0,0

AUTO

0,0

BANKOVNÍ POPLATKY

1,5
11,4

MZDOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ

– OPRAVY KOPÍREK

0,0

Přehled o hospodaření za období 1. 1.–31. 12. 2016
PŘÍJMY CELKEM

442 716 Kč

VÝDAJE CELKEM

380 068 Kč

POKLADNA

10 598 Kč

BANKOVNÍ ÚČET

267 244 Kč

CELKEM

277 842 Kč

Biskupské gymnázium Brno
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Projekty financované EU

V uplynulém roce byly na Biskupském gymnáziu řešeny nejrůznější rozvojové i didakticky orientované projekty, z nichž uvádíme tyto:

Projekt Erasmus+ KA1
Týmu vyučujících se úpravou a opakovaným podáním – dříve neúspěšné
žádosti o dotaci na zahraniční jazykové kurzy pro učitele – konečně
podařilo uspět. Projekt se bude realizovat ve zkrácené podobě (byla
přidělena jen část finančních prostředků) v následujícím období. Projekt
je zaměřen jak na zdokonalení jazykových dovedností učitelů, tak na
zavádění cizího jazyka do výuky, např. u přírodovědných předmětů.

Nová sportovní hala
V rámci střednědobých plánů rozvoje areálu byla pro vnitroblok (tzv.
betonové hřiště a prostory bývalých garáží) zpracována objemová studie a architektonický návrh pro výstavbu nové multifunkční haly, která
by měla být primárně určena pro sporty (basketbal, volejbal a florbal),
ale také například jako konferenční sál či výstavní prostor. Pro sporty
se plánuje její využití v dopoledních hodinách pro výuku a sportovní
aktivity školy a v odpoledních a večerních hodinách (případně o víkendech) formou pronájmu pro další subjekty. Projekt je v současné době ve
fázi zpracovávání projektové dokumentace a přípravy stavebního řízení
(územní rozhodnutí).

Celková renovace přírodovědného a jazykového patra školy
Spoluprací přírodovědných a jazykových předmětových komisí byl připraven návrh projektu na postupnou celkovou rekonstrukci 3. a 4. patra
hlavního traktu budovy školy, kde by po opravě (stavební úpravy) a vybavení (didaktický materiál, audio a videotechnika) měla být lokalizována výuka přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Projekt po zařazení
do KAP (Krajský akční plán) bude formou projektové žádosti podán do
některého z krajských nebo národních dotačních titulů (IROP, ITI Brno).

18
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Projekt Excelence SŠ – podpora nadaných studentů
Biskupskému gymnáziu se začátkem roku 2017 podařilo již potřetí získat
na základě výborných výsledků studentů v nejrůznějších odborných
soutěžích a olympiádách částku přesahující 60 tis. Kč určenou na platy
učitelům věnujícím se nadaným studentům a případně také na odměny
pro tyto studenty. Za zmínku stojí také to, že se nám daří rok od roku
získávat z projektu čím dál vyšší finanční částky.
Za celý realizační tým
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.,
projektový manažer
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Erasmus+ KA2, European Challenges in Sustainable Energy
Production by Biotechnology
Naše škola se v letech 2015–2017 účastnila mezinárodního projektu
European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology. Letos jsme projekt financovaný z evropských dotací v rámci
programu ERASMUS+ KA2 a spolufinancovaný Jihomoravským krajem
(program Do světa!) úspěšně uzavřeli.
A jaká byla náplň projektu? Hodně o setkávání, udržitelné produkci
energie, experimentech, vědomostech, zkušenostech, debatách o výsledcích experimentů a etických otázkách spojených s produkcí energií,
cestování a také o přátelství, která v průběhu projektu vznikla.
Kdo se projektu účastnil? Do projektu bylo zapojeno kromě našeho
gymnázia dalších devět středních škol, z Německa, Rakouska, Francie, Litvy, Maďarska, Slovenska, Řecka a Turecka. Jednotlivá projektová setkání,
která se konala pokaždé na jiné škole, byla pro všechny učitele i studenty
velmi zajímavou zkušeností a měli jsme možnost porovnat nejen různé
vzdělávací systémy, ale také běžný život v jednotlivých zemích.
Naše vzájemná setkání probíhala pokaždé na jiné hostitelské škole.
Během projektu jsme realizovali dva typy setkání. Menší, kde jsme připra-
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vovali materiály na projektová setkání velká, na kterých jsme prováděli
vlastní experimenty. Malá setkání se uskutečnila na jezuitském gymnáziu
ve Vilniusu, na jezuitském gymnáziu Kalksburg ve Vídni, na jezuitském
gymnáziu v Miškolci v Maďarsku a závěrečné potom na gymnáziu v Athénách. Velká setkání proběhla v Johann-Wittum-Schule v německém
Pforzheimu, na lyceu Sédar Senghor ve francouzském Evreux a poslední
proběhlo na naší škole.
Co se na setkáních dělo? Společně (vyučující i studenti) jsme připravovali program a veškeré materiály pro nadcházející velká setkání.
Malá setkání byla naplněna diskusemi, přípravou textů a prezentací,
překládáním materiálů do rodných jazyků, exkurzemi a společenskými
aktivitami. Mezi jednotlivými setkáními jsme na domovských školách
připravovali zapojené studenty teoreticky na následující workshopy na
velkých setkáních a vyráběli jsme aparatury, které jsme potřebovali pro
dané experimenty. Specifikem našeho projektu byli mentoři, předem
vyškolení studenti, kteří byli zodpovědní za teoretickou i praktickou část
workshopů a sami workshopy vedli. Na tuto funkci se také museli předem velmi dobře připravit, protože je to úkol nelehký, mít před sebou
80 lidí, vysvětlit jim, co se bude dělat, podat jim teoretické informace,
koordinovat vlastní experiment, a to vše v angličtině.
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A jaké bylo téma workshopů? V Pforzheimu jsme vyráběli bioplyn z kukuřičného šrotu, v Evreux elektřinu ze starého papíru a v Brně jsme řešili
etické otázky spojené s různými způsoby produkce energie. Program
byl opět obohacen o exkurze a návštěvy zajímavých firem, výzkumných
pracovišť a historických míst.
Co se týče brněnského setkání, navštívili jsme několik zajímavých míst,
velmi inspirativní firmu LIKO-S (http://www.liko-s.cz), která se snaží vlastními projekty zeleného stavění zastavit šíření stavební pouště a změnit
hospodaření s vodou v krajině, za což majitel firmy, pan podnikatel
a vizionář Libor Musil, letos získal cenu Josefa Vavrouška. Dále jsme navštívili Hostětín, udržitelnou vesnici v Bílých Karpatech a tamní centrum
Veronica, firmu Photon Systems Instruments v Drásově, která se zabývá
vývojem diagnostických přístrojů využitelných v biotechnologiích, zemědělství a botanice. Nesměla samozřejmě chybět také návštěva muzea
„otce genetiky“ Johanna Gregora Mendela na Mendlově náměstí.
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://
sustainable-bioenergy.de, případně na stránkách školy, kde jsou také
uveřejněny zprávy ze setkání psané našimi studenty, kteří se do projektu
zapojili.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
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LIDÉ
VE ŠKOLE

Učitelé a zaměstnanci

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Gymnázium
R. D. ThLic. David Ambrož
Trevor John Ayson, B. A.
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Veronika Břečková
Ing. Andrea Buchtová
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Eva Dobrovolná
Mgr. Lenka Dobrovolná
PhDr. Ilja Doležalová
Mgr. Martin Doležel
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Stéphanie Dufond
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Lucie Férová
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Martina Francová
Mgr. Milan Haminger
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew Haydock, M.A.
Mgr. Jana Hegerová
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jindřiška Horáková
Mgr. Hana Hrochová
Mgr. Blanka Hrušková
Mgr. Jana Hubáčková, Ph. D.
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Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Alena Charvátová
Mgr. Nora Janečková
Mgr. Michal Javora
Mgr. Tomáš Juriga
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph. D.
Mgr. Markéta Klangová
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Petr Koutný
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Zuzana Lančová
Mgr. Martina Malinová
Mgr. Karel Mikula
Mgr. Juana Monreal, Ph. D.
PhDr. Irena Nekvindová
Mgr. Sylvie Němcová
PaedDr. Jolana Němcová
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Martina Obdržálková
PhDr. Zdeněk Papoušek
RNDr. Alena Pavlačková
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph. D.
Mgr. Jitka Piskačová
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Mgr. Eva Plechlová
Mgr. Martina Punčochářová
Richard Pták
PhDr. Yveta Reiterová
Mgr. Dana Richterová
PhDr. Zdeňka Růžičková
Mgr. Veronika Řeháková
Mgr. Jarmila Sedláková
Mgr. Selina Seitz
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Michal Snopek
RNDr. Jana Stará
Mgr. Jana Šimíčková
Mgr. Kristýna Švorcová
RNDr. Jan Taraba, Ph. D.
Mgr. Jitka Tarabová
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta
Mgr. Pavel Vaněk
Mgr. Petr Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk
Mgr. Jiří Vondra
Mgr. Marie Vrbová
Mgr. Paul Marcus Wallace
RNDr. Miloš Winkler
Mgr. Jakub Zatloukal
Mgr. Lucie Zavřelová

Mateřská škola
Anežka Brtníková
Jitka Brtníková
Mgr. Lucie Chytilová
Bc. Marie Jelečková
Mgr. Hana Kosíková
Lucie Schnirchová
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PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Romana Bednářová
Bronislav Berník
Josef Břenek
Jakub Dvoran
Marie Dvořáčková
Natálie Fabičovicová
Silvie Fantová
Vladimíra Fialková
Jana Gregorovičová
Vlasta Hasoňová
Monika Hašlarová
Jaroslava Havířová
Oldřiška Havránková
František Herman
Lucie Hladíková
Lenka Hovorková
Ludmila Karásková
PhDr. Marie Karpíšková
Kamil Koláčka
Marcela Kouřilová
Kateřina Kovářová
Michaela Kovářová
Jana Kozlíčková
Helena Krmníčková
Zdeněk Kuchař
Vítězslav Kumr
Jana Lankašová
Ludmila Lízalová
Alena Lojkásková
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Kateřina Létalová
Petr Malík
Michala Markusíková
Iva Maršálková
Marie Marková
Karel Mikulášek
Milada Mikulová
David Nečas
Lenka Němcová
Marie Novotná
Ing. Petr Onuca
Irena Paceltová
Jitka Pekáčová
Vlastimil Pitrocha
Olga Procházková
Jana Sedláčková
Renata Schovancová
Renata Szczygielová
Ing. Soňa Šmerdová
Miroslava Štýblová
Michael Štefánik
Janka Tichá
Jitka Trávníčková
Pavel Trčka
Hana Trčková
Ing. Jan Vašta
Eva Vavrušová
Jarmila Večeřová
Bohumila Woffová
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Prima A

Mgr. Obdržálková Martina
Anna Balíková
Helena Bryšová
Kateřina Bučková
Diana Čípová
Viola Dančáková
Kristýna Domiková
Michaela Doubková
Valentýna Dvořáková
Alžběta Elbelová
Šimon Genčur
Zdeněk Hrouzek
Matyáš Chovančík
Šimon Janík
Adam Jelínek
Tomáš Jurásek
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Viktor Kancler
Sára Komosná
Antonín Krajsa
Matyáš Lepka
Sabina Matoušková
Klára Mazálková
Jana Mládková
Matouš Nováček
Amálie Pavelková
Jiří Pol
Marie Schejbalová
Vít Stehlík
Amálie Unčovská
Adam Vondráček
Matěj Zamazal

Prima A

Mgr. Piskačová Jitka
Tomáš Barteček
Klára Bauerová
Veronika Bauerová
Matěj Cihlář
Gabriela Dospělová
Ema Drtilová
Bernard Filip
Adina Galetová
Pavel Hrabálek
Anna Hustáková
Kateřina Janíková
Martin Kaisler
Jakub Kisely
Ivan Kolman
Joanis Koulisianis

Valentina Kubáčková
Michaela Mácová
Anežka Matějíčková
Eduard Moll
Anežka Moutelíková
Patricie Pitrunová
Václav Prášek
Magdalena Sáčková
Martin Sochorec
Ondřej Soukup
Oliver Šimíček
Matěj Švancara
Radek Vaníček
Tomáš Vostal
Petra Wochová
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Sekunda A

Mgr. Kubíček Pavel
Ondřej Burda
Klára Čepičková
Kristína Čusová
Jan Matyáš Dvořáček
Marek Dytrt
Hana Hamingerová
Josef Hynšt
Klára Chudáčková
Tomáš Jakubčík
Jakub Julínek
Přemysl Klimeš
Ema Konečná
Tomáš Kotecký
Lýdie Kubíčková
Natalie Lambova
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Michaela Lunzarová
Alexandr Nikola Mašek
David Morávek
Barbora Pokorná
Jan Pospíšil
Karolína Přikrylová
Jolana Sedlářová
Tomáš Slezák
Vilém Spěvák
Julie Štejgerlová
Tereza Taslerová
Ellen Vališová von Sanger
Tadeáš Varga
Marie Závišková
Martin Zouhar

Sekunda B

Mgr. Punčochářová Martina
Ivana Bakešová
Nela Dospíšilová
Filip Andreas Fenkart
Veronika Foltýnková
Matyáš Galvas
Ivo Hartman
Zuzana Hofmanová
Samuel Hrazdira
Jakub Chládek
Johana Indrová
Petr Juřica
Markéta Kořínková
Veronika Kulhavá
Eliška Kunčáková
Lukáš Lejdar

Vojtěch Marek
Vít Němeček
Marie Niedobová
Vítězslav Nový
Alžběta Obrovská
Petr Piňos
Sabina Prosečová
Vladislava Siegelová
Susanna Slováková
Gabriela Staňková
Věra Staňková
Jan Strašák
Vojtěch Vašík
Anežka Vojtová
Veronika Žaludová
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Tercie A

PhDr. Nekvindová Irena
Anežka Babáková
Aneta Báčová
Martin Bláha
Jana Cibulková
Filip Dvořáček
Barbora Hudečková
Anežka Hurtová
Markéta Kampánová
Petr Kobylka
Aneta Králová
Ondřej Theodor Krejčí
Eliška Kučerová
Jan František Levíček
Jan Mareček
Eva Müllerová
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Štěpán Musil
Klára Palánová
Daniel Pečinka
Ondřej Podivínský
Šimon Pokorný
Matěj Pola
Klaudie Ráčková
Marek Ryšavý
Šimon Staněk
Filip Šebek
Eliška Štykarová
Klára Tomášková
Judita Trávníčková
Emma Vališová von Sanger
Ema Vícenová

Tercie B

Mgr. Zatloukal Jakub
Vojtěch Brdečko
Sabina Dospělová
Karolína Fejfušová
Veronika Hamplová
Sára Holíková
Michaela Hrouzková
Vendula Jančušová
Kryštof Jeřábek
Tadeáš Kamínek
Vojtěch Klapetek
Jiří Kohl
Ela Koulisiani
Hedvika Krejzová
Johana Křížová
Martin Kubíček

Radan Kuklínek
Otakar Mikulka
Teodor André Mišun
Kamila Motalová
Alžběta Novotná
Adam Oberajtr
Eliška Pospíšilová
Gabriela Prášková
Lukáš Pražák
Petr Soška
Anežka Švancarová
Anežka Tesařová
Julie Tichá
Jan Tylšar
Veronika Zelinková
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Kvarta A

Mgr. Haminger Milan
Alžběta Bagarová
Oskar Bařinka
Anežka Cihlářová
Matouš Coufal
Michal Čupr
Michaela Hofmanová
Jan Chlubný
Veronika Janíková
Anna Kunčáková
Antonín Lavička
Markéta Lejdarová
Jan Matoušek
Eliška Mezerová
Veronika Obdržálková
Ondřej Pelánek
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Tomáš Pisarčík
Tomáš Podivínský
Martina Pokorná
Jan Procházka
Johana Prudíková
Erika Skříšovská
Anna Slaná
Filip Slaný
Adam Stehlík
Klára Štěpánková
Marek Šudák
Dominik Vojta
Petr Zelenka
Kateřina Zemanová
Alena Zichová

Kvarta B

PhDr. Krátký Vladimír
Karel Asmus
Ema Bagarová
Samuel Čus
Veronika Grossová
Šimon Hajský
Milan Haminger
Tomáš Michael
Anežka Hlaváčová
Jan Hranička
Anna Chlupová
Martin Jakubčík
Anna Kameníková
Vendula Klíčníková
Zdenka Kolářová
Michaela Kovářová

Ondřej Liška
Petr Marek
Kateřina Matulová
Alan Mynář
Jindřich Popelka
Zuzana Přikrylová
Vít Puža
Julie Rubášová
Eliška Sáčková
Vladimír Sládek
Vít Sobotka
David Stankovič
Barbora Uhrová
Lucie Všianská
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Kvinta A

Mgr. Fediovičová Libuše
Veronika Bednářová
Karolína Blahová
Lucie Burešová
Magdaléna Cinková
Aleš Fojtík
Eliška Halouzková
Filip George
Matyáš Hlavinka
Daniel Just
Jan Klíma
René Kuklínková
Timon Láska
Josef Michal
Josef Mikulčík
Jan Musil
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Marie Němcová
Adam Novak
Maxmilián Novák
Matěj Pecl
Hedvika Procházková
Pavla Procházková
Magdaléna Rotreklová
Barbora Svobodová
František Szczepanik
Pavel Šebek
Ondřej Švejkar
Matyáš Tomšíček
Barbora Valešová
Jan Zeman
Anežka Zichová

Kvinta B

Mgr. Richterová Dana
Tomáš Bargel
Adéla Bláhová
Ondřej Brdečko
Vojtěch Bureš
Marek Duchaň
Adam Janík
Eliška Jeřábková
Emílie Karásková
Ivana Kintlerová
Eliška Kouřilová
Michaela Henryka
Klára Minářová
Ondřej Moutelík
Vendula Neužilová
Michaela Poláková

Anna-Marie Pospíšilová
Tomáš Sedláček
Martina Střechová
Martin Svoboda
Filip Šalomon
Ondřej Šípek
Adam Škvrna
Vojtěch Špaček
Julie Šudáková
Jan Švejnoha
Filip Tedenac
Václav Valenta
Jan Vitha
Eva Vochozková
Vojtěch Žíla
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Sexta A

Mgr. Valasová Lenka
Karolína Burešová
Magdalena Bušová
Anna Danielová
Anna Drápalová
Michael Foltýn
Eleni Gurutidu
Anna Havlátová
Vojtěch Horký
Sebastian Janda
Anna Jarošová
Jakub Jiřikovský
Terezie Jouklová
Tereza Křístková
Jan Kulhánek
Jan Kummer
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Marián Lerche
Jakub Meixner
Veronika Mikulíková
Tomáš Obůrka
Filip Osvald
Jan Panovský
Tereza Pečinková
Gabriela Pechová
Štěpán Pikna
Vít Pokorný
Anežka Procházková
Ondřej Suchomel
Václav Škarda
Kamila Špringlová
Jakub Urban
David Vávra

Sexta B

Mgr. Bílková Alice
Pavel Asmus
Petra Dítětová
Ondřej Doffek
Lukáš Fuis
Jana Grombiříková
Adam Havlíček
Anna Homolová
Marie Hudcová
Olivie Ivančíková
Richard Knoz
Pavel Konopka
Jakub Kotek
Anna Lukášová
Vojtěch Man
Kateřina Maňáková

Kateřina Michenková
Tomáš Motyčka
Filip Nováček
Roman Oberfranc
Petr Pokorný
Daniel Polanský
Jakub Pospíšil
Tomáš Průša
Adam Schönwälder
Dana Skřičková
Alžběta Slámová
Barbora Šobová
Jakub Štrimpfl
Markéta Vechetová
Jiří Vlach
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Septima A

Mgr. Koutný Petr
Jan Bělohlávek
Michael Beneš
Petr Cigánek
Martin Čupr
Terezie Dvořáková
Adriana Hájková
Helena Hájková
Jan Horáček
Dominik Kaláb
Klára Kocmanová
Anna Kratochvílová
Václav Kunčák
Ekaterina Kustova
Jan Lorenc
Marie Lukášová
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Mikuláš Merta
Klára Odehnalová
Jitka Peloušková
Klára Pisarčíková
Matěj Pokorný
Vojtěch Rozehnal
Zuzana Sluková
Marek Soška
Vojtěch Staněk
Zdena Staňová
Pavel Strmiska
Barbora Suchánková
Klára Trávníčková
Jana Veselá
Tomáš Vrbacký

Septima B

Mgr. Sedláková Jarmila
Matěj Bagar
David Bargel
Johanka Brdečková
Alžběta Brothánková
Dorota Čápová
Břetislav Dančák
Jakub Daněk
Kristýna Davídková
Natálie Dlouhá
Petra Doležalová
Kateřina Drápalová
Kateřina Fabíková
Karolina Hádková
Helena Havelková
Barbora Hlavinková

Vojtěch Hranička
Alžběta Jeřábková
Václav Kolář
Tereza Kuklová
Matěj Moutelík
Alena Poláčková
Marek Pospíšil
Ludmila Roháčová
Filip Růžička
Vladimír Spurný
Patrik Steffel
Jan Šmiřák
Jiří Šťastný
Kateřina Vičíková
Markéta Zaplatilová
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Oktáva A

Mgr. Kubíček Michal
Pavel Balík
Ondřej Bílek
Klára Burešová
Tadeáš Cvrček
Gabriela Čižmářová
Anna Gabrielová
Veronika Helánová
Jan Hnátek
Ondřej Horký
Zdeněk Jaroš
Jakub Mach
Jan Menšík
Jana Mičková
Filip Michal
Ivo Oplatek
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František Osvald
Jaromír Prokop
Pavla Ryšavá
Petr Schuster
Jáchym Sláma
Vilém Stehlík
Adam Šlesinger
Veronika Šťastná
Anna Tichá
Dominik Turan
Tereza Urbánková
Barbora Vaňková
Barbora Zahradníčková
Terezie Zichová

Oktáva B

Ing. Helceletová Věra
Michaela Bohušová
Noemi Dvořáčková
Klára Enžlová
Ondřej Filip
Helena Gricová
Jakub Chyba
David Janoška
Dominik Klaška
Marta Koláčková
Klarisa Kyselková
Vojtěch Málek
Marie Margoldová
Marie Mlatečková
Michaela Muselíková
Anna Němcová

Helena Ohřálová
Jiří Pazdera
David Pelán
Barbora Popelářová
Anna Ročková
Anna Sáčková
Karolína Slachová
Václav Sobotka
Tereza Sovová
Jan Šebesta
Markéta Šobová
Michal Učeň
Viktor Valíček
Tadeáš Varaus
Natálie Zemanová
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I. A

Mgr. Horáková Jindřiška
Lubomír Bártek
Daniela Bedáňová
Terezie Braunerová
Alois Brzobohatý
Daniel Bureš
Hana Cibulková
Jiří Červenka
David Dočekal
Anastázie Drápalová
Lucie Frömmelová
Kateřina Jarošová
Kateřina Klementová
Johana Košková
Gabriela Koutná
Jiří Nedbal
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Zuzana Palatická
Magdalena Patočková
Matouš Pažourek
Václav Pohl
Sabina Rotreklová
Zdeněk Seják
Klára Šikulová
Veronika Šimková
Vít Švestka
Tadeáš Trbušek
Martin Tůma
Monika Tvarůžková
Kateřina Zaplatilová
Jana Zugárková
Matěj Žabčík

I. B

Mgr. Vondra Jiří
Nela Ajvazi
Ondřej Batůšek
Matyáš Branstättor
Dominik Brázdil
Anežka Čalkovská
Dominik Filip
Magdaléna Filipová
Veronika Flasarová
Lukáš Habr
Jakub Holuša
Anna Hrubá
Lenka Chmelíčková
Jan Janko
Marie Javorová
Lucie Jiříkovská

Anna Kalvodová
Terezie Kánská
Adéla Kopečková
Kristýna Kostková
Vojtěch Kundera
Anežka Nováková
Michaela Novotná
Přemysl Pachl
Valentýna Pavlasová
Zuzana Pecháčková
Veronika Pozdenkovová
Miriam Šprtová
Markéta Třeštíková
Marie Vaňková
Filip Zeman
Biskupské gymnázium Brno
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I. C

Mgr. Charvátová Alena
Tomáš Dvořák
Kristina Hartmanová
Josefína Hlaváčková
Lenka Hoffmannová
Jitka Cholková
Vojtěch Jurásek
Ludmila Maliňáková
Natálie Mašková
Anna Mikulincová
Jana Nejezchlebová
Ludmila Novotná
Eliška Pasnišinová
Barbora Plisková
Alžběta Plšková
Vojtěch Rottenberg
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Jakub Rozek
Terezie Soukupová
Vojtěch Šebela
Klára Šeligová
Antonín Šikula
Jindřich Šikula
Jakub Šťastný
Marek Tesař
Šimon Vantuch
Kristýna Vařeková
Eva Všetečková
Marek Wildmann
Klára Zouharová
Klára Ženožičková
Michal Žitný

2. A

Mgr. Hanušová Petra
Jiří Balabán
Emma Barickmanová
Kateřina Bílková
Jan Caha
Sára Černochová
Lucie Doleželová
Monika Formanová
Petra Gašperčíková
Julie Charousová
Petra Chudáčková
Alžběta Indrová
Kateřina Juračková
Petr Kořenek
Štěpánka Kytnerová
Jan Lízal

Markéta Nečasová
Kateřina Peková
Sebastian Peška
Viktorie Pospíchalová
Barbora Prášilová
Kristýna Procházková
Mikuláš Přikryl
Veronika Ptáčková
Barbora Rutarová
Ondřej Srba
Ludmila Škodová
Veronika Vaculíková
Šimon Varaus
Vojtěch Werbitzký
Veronika Zejdová
Biskupské gymnázium Brno
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2. B

Mgr. Javora Michal
Magdaléna Babáková
Daniela Bártková
Martin Böhm
Klára Bojanovská
Jiří Brtník
Veronika Coufalová
Adéla Coufalová
Filip Čižmář
Šimon Jáger
Jonáš Knetl
Jiří Kolář
Jan Kolka
Sára Koumalová
Markéta Krejčířová
Simona Kubová
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Vivien Machková
Josef Melkus
David Menšík
Josef Pešek
Lucie Petrová
Anežka Přibylová
Lukáš Sedláček
Jakub Schuster
Klára Suchá
Terezie Šťastná
Anežka Šujanová
Jiří Urban
Hana Válková
Lucie Zdražílková
Ondřej Zeman

2. C

Mgr. Henc Marek
Petra Bělehradová
Joshua Blake
Kateřina Bradáčová
Aneta Černá
Michaela Daňková
Jakub Doležal
Klára Horáková
Karolína Imrišová
Markéta Korgerová
Marie Mádlová
Tadeáš Múdry
Dominik Němec
Pavlína Nováčková
Barbora Ondroušková
Kateřina Oppeltová

Markéta Pajerová
Vanda Patočková
Vilma Pazderová
Alexandra Pitelková
Marek Pokorný
Filip Poulík
Daniel Regueyra
Pavel Ryšavý
Tereza Studená
Zuzana Svobodová
Filip Šmerda
Dominika Štefková
Gabriela Šumová
Martina Urbánková
Jakub Zapoměl
Martin Zavřel
Biskupské gymnázium Brno
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3. A

Mgr. Janečková Nora
Klára Čmelová
Klára Divišová
Anna Grabovská
Žaneta Grossová
Stela Houserová
Pavel Jelen
Marek Kolařík
Sára Konečná
Tereza Koutná
Anna Kroulíková
Veronika Kvapilová
Patrik Litschmann
Jana Matušková
Filip Michna
Kateřina Mittnerová
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Hana Mlýnková
Kristýna Němcová
Eliška Nemčoková
Ivana Olmová
Adam Procházka
Tereza Růžičková
Vít Sapák
Alice Sovová
Tereza Šancová
Jakub Ševčík
Stanislav Špaček
Lada Šteflíčková
Kateřina Tichá
Tereza Vesselá

3. B

Mgr. Juriga Tomáš
Dominika Blažková
Kristýna Cahlíková
Anežka Fadrná
Lukáš Filka
Šimon Fouček
Ema Fridrichová
Marta Hermanová
Tereza Hladíková
Tomáš Hübner
Markéta Klímová
Klára Königová
Jindřich Kovanda
Anna Králová
Vojtěch Krejčík
Šimon Kvasnička

Dušan Lázniček
Barbora Machová
Ludmila Mašterová
Marek Mazuch
Blanka Moravcová
Eliška Muselíková
Lucie Neumannová
Kristýna Padalíková
Kateřina Pažourková
Magdaléna Robešová
Veronika Sabelová
Lenka Stejskalová
Veronika Svobodová
Eva Vejmělková
Klára Vičíková
Vlastimil Weiss
Biskupské gymnázium Brno
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4. A

Mgr. Hamingerová Magdalena
Sára Abbasi
Radka Bartošová
Lenka Blahynková
Veronika Bobová
Barbora Bočková
Gabriela Bukáčková
Belinda Buličičová
Petr Drastil
Natálie Feitová
Kateřina Frecerová
Daniela Hálová
Kateřina Jahodová
Adriana Kabátová
Barbora Kabelková
Ondřej Kadaňka
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Patrik Končitý
Katka Kožinová
Adam Ledina
Judita Malůšková
Tereza Marečková
Oldřich Pekárek
Karolína Pešková
Anežka Plevová
Vojtěch Procházka
Zdeněk Soviš
Kristýna Šenkyříková
Eva Šimoníková
Zuzana Škopová
Karolína Valoušková
Ludmila Vavrová

4. B

PhDr. Reiterová Yveta
Sebastian Bajgar
Šimon Beránek
Tereza Czelisová
Tereza Doležalová
Sylva Dvořáková
Daniel Fiala
Alžběta Granátová
Tereza Grolichová
Adéla Hajasová
Marie Hamplová
Magdalena Heroschová
Monika Jašková
Marie Laubová
Petr Matail
Kristýna Melkusová

Adam Nazarov
Jan Němec
Štěpán Plucar
Jiří Potáček
Eva Přehnalová
Jakub Slavík
Jakub Starý
Vendula Stehlíková
Lucie Šalomonová
Lucie Šlezingrová
Václav Šmatera
Veronika Švejnohová
Václav Tymočko
Michal Veselý
Matouš Vojtek
Biskupské gymnázium Brno
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4. C

Mgr. Krumpholcová Kateřina
Ondřej Andrla
Petra Antlová
Luboš Bocian
Michal Bubeník
Patrik Buchta
František Buš
Jiří Čoupek
Martina Diblíková
Štěpán Dvořáček
Michael Dvořák
Jan Fasora
Jiří Gardoň
Tomáš Geryk
Gabriela Holcová
David Kaisler
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Štěpán Kallab
Anežka Kaňová
Martina Kolajová
Sára Kopecká
Barbora Lösslová
Terezie Novotná
Klára Olšáková
Anna Pillmayerová
Michaela Pujmanová
Anežka Slabíková
Markéta Strouhalová
Petr Šprta
František Tihlařík
Filip Trödler
Dagmar Vůjtová

EVALUACE
ŠKOLY

Přijímací řízení – přehled

Průběh přijímacího řízení v roce 2017
Naše přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí.
První část tvoří testy CERMAT, které jsou z předmětu Český jazyk a Matematika.
Druhou část tvoří test ZKK (test ze základů křesťanské kultury), který
připravuje naše škola.
Termíny pro testy CERMAT byly v rámci celé republiky stanoveny CERMATEM takto:
12. 4. a 19. 4.2017 – testy pro čtyřleté studium
18. 4. a 20. 4. 2017 – testy pro osmileté studium
Termíny pro testy ZKK byly na naší škole ve stejných termínech jako testy
CERMAT.
Jaké byly počty uchazečů, je patrné z přiložené tabulky.
Po uplynutí zákonné lhůty jsme postupně obsazovali uvolněná místa
podle počtu neodevzdaných zápisových lístků dalšími uchazeči podle
výsledků přijímací zkoušky, pokud rodiče podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Se všemi uchazeči jsme byli v pravidelném kontaktu
(telefon a e-mail), takže obsazení uvolněných míst proběhlo bez jakýchkoliv komplikací.
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Přijímací řízení – přehled

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
V ROCE 2017 – ČTYŘLETÉ STUDIUM
CELKEM UCHAZEČŮ

215

PŘIJATI PO 1. KOLE

90

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

14

CELKEM PŘIJATO

90

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
V ROCE 2017 – OSMILETÉ STUDIUM
CELKEM UCHAZEČŮ

299

PŘIJATI PO 1. KOLE

60

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

19

CELKEM PŘIJATO

60
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

Základy křesťanské kultury
Přijímací test pro čtyřleté gymnázium
1) Která z následujících modliteb je obsažena v Písmu svatém?
A) Sláva Otci i Synu i Duchu svatému
B) Věřím v Boha
C) Otče náš
D) Pod ochranu tvou
2) Advent, doba vánoční, mezidobí, …, doba velikonoční
Doplň, které období liturgického roku je vynecháno:
doba postní ………………………………………………………
3) „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod
čekáme, Pane Ježíši Kriste.“
je při mši svaté odpověď lidu na zvolání kněze:
A) Pán s vámi.
B) Tajemství víry.
C) Jděte ve jménu Páně.
D) Pozdravte se pozdravením pokoje.
4) Turci jsou vyznavači náboženství zvaného:
A) kalvínství
B) pravoslaví
C) islám
D) hinduismus
5) Jazyk, který připravili bratři Konstantin a Metoděj pro potřeby
misie na Velké Moravě, se nazývá:
A) staroslověnština
B) praslovanština
C) hlaholice
D) cyrilice
6) Na kterém místě byl zavražděn svatý Václav?
A) v Praze
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

B) v Olomouci
C) ve Staré Boleslavi
D) na Libici
7) Před 500 lety, roku 1517, veřejně vystoupil reformátor, který
způsobil další dělení křesťanů a vytváření evangelických
(protestantských) církví. Jmenoval se:
A) Jan Hus
B) Martin Luther
C) Jan Žižka
D) Jan Nepomucký
8) Prvním papežem, kterému Kristus svěřil vedení církve, byl:
A) sv. Jan Křtitel
B) sv. Jan Evangelista
C) sv. Pavel
D) sv. Petr
9) Které z vypsaných svátostí se udělují jen jednou za život?
A) křest, biřmování, pomazání nemocných
B) eucharistie, manželství, pomazání nemocných
C) biřmování, kněžství, zpověď
D) křest, biřmování, kněžství
10) Co se používá při svátosti křtu?
A) nekvašený chléb
B) víno
C) voda
D) vonná pryskyřice
11) Kdy se při nedělní mši modlíme „Věřím v Boha“?
A) po úvodním pozdravu
B) před evangeliem
C) po kázání
D) před přijímáním

Biskupské gymnázium Brno
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

12) Mezi pět církevních přikázání nepatří:
A) zachovávat stanovené posty
B) vždy pokleknout před svatostánkem
C) účastnit se v neděli a zasvěcené svátky celé mše svaté
D) přispívat na hmotné potřeby církve
13) Kolik je v Bibli evangelií?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
14) Spoj sourozence:
Mojžíš
1
Kain
2
Isachar
3
Marta
4

Zabulon
Lazar
Áron
Ábel

3
4
1
2

15) Mezi pokrmy, o kterých se mluví v Bibli, nepatří:
A) telecí maso
B) obilné placky
B) brambory
C) čočka
16) Který příběh patří do Starého zákona?
A) obrácení apoštola Pavla
B) podobenství o milosrdném Samaritánovi
C) vyprávění o potopě světa
D) narození Mesiáše v Betlémě
17) Jako proroka označujeme
A) Petra
B) Jonáše
C) Kaifáše
D) Piláta
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

18) Podle následujících indicií poznej a napiš jména dvou osob
ze Starého zákona:
Byli dětmi významného židovského patriarchy, jejich matka se jmenovala Rebeka. Jedná se o dvojčata:
Jákob a Ezau
19) Přiřaďte náboženské symboly k příslušnému náboženství.
A)
B)
C)
D)
1. judaismus – C 2. Křesťanství – A 3. Islám – B 4. Buddhismus – D
20) Jak se nazývá židovská modlitebna?
A) mešita
B) synagoga
C) stonehenge
D) katedrála
21. Co je to kanonizace?
A) proces svatořečení
B) slavnostní střelba z děl
C) revize církevního majetku
D) příprava mše
22. Doplň vynechané slovo v modlitbě „Věřím v Boha“:
On pro nás lidi a pro naši ………………………… sestoupil z nebe.
SPÁSU
23. Jak se nazývá církevní sněm, na kterém zasedají biskupové?
A) senát
B) parlament
C) koncil
D) kongregace
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

Základy křesťanské kultury
Přijímací test pro osmileté gymnázium
1) Adventní věnec se rozsvěcuje:
A) v období čtyř neděl před Vánocemi
B) v období čtyřiceti dnů postu před Velikonocemi
C) v období padesáti dnů před sesláním Ducha svatého
D) v období čtyř dnů před slavností svatých Petra a Pavla
2) Čím vždy po úvodním zpěvu začíná římskokatolická mše svatá?
A) obětováním darů chleba a vína
B) znamením kříže
C) čtením úryvku evangelia
D) svatým přijímáním
3) Napiš první dvě prosby, které po oslovení „Otče náš, jenž jsi na
nebesích“ obsahuje modlitba Páně:
Posvěť se jméno tvé
Přijď království tvé
4) Žila v 10. století a byla manželkou českého knížete Bořivoje. Spolu
se svým manželem přijala křesťanskou víru. V této víře vychovala
i svého vnuka, což vedlo ke sporům se snachou Drahomírou.
Ta ji nakonec nechala zavraždit. Napiš, jak se tato česká světice
jmenovala:
Ludmila
5) Jak se jmenuje český světec, jehož sochy často stojí na mostech
nebo blízko vody? Světec bývá označován jako mučedník zpovědního tajemství a bývá zobrazován s pěti hvězdami kolem hlavy.
Jmenoval se: Jan Nepomucký
6) Která z nabídnutých možností není svátost?
A) biřmování
B) pomazání nemocných
C) pochování zemřelých
D) svaté přijímání
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

7) Kdy Pán Ježíš ustanovil svátost eucharistie?
A) když umíral na kříži
B) při poslední večeři
C) při křtu v řece Jordánu
D) na svatbě v Káni
8) Kde se zobrazuje nápis INRI?
A) nad hlavou ukřižovaného Ježíše
B) ve znaku papeže Františka
C) pod nohama Panny Marie
D) nad vstupními dveřmi Bigy
9) Jak se nazývá velikonoční svíce?
A) ambon
B) sedes
C) paškál
D) voskovka
10) Věříme, že Ježíš je:
A) prorok a předchůdce Boha
B) Bůh i člověk zároveň
C) anděl v lidské podobě
D) výjimečný filozof s čarovnou mocí
11) Židé slaví svátek pesach na památku:
A) příchodu do zaslíbené země
B) přijetí desatera
C) obětování Izáka
D) vyjití z egyptského otroctví
12) Jako Boží slovo ctíme:
A) Bibli
B) papežskou encykliku
C) korán
D) církevní konstituci
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

13) Co je to synagoga?
A) islámská modlitebna
B) židovská modlitebna
C) posvátná kniha
D) posvátná relikvie
14) Člověk, který prošel prvním stupněm kněžského svěcení, se
v katolické církvi nazývá:
A) lektor
B) jáhen
C) monsignor
D) řeholník
15) Co je to diecéze?
A) proces svatořečení
B) svátost pomazání nemocných
C) poradní sbor papeže
D) správní jednotka v katolické církvi
16) Co odpovídá při mši svaté lid na zvolání kněze nebo jáhna:
„Slyšeli jsme slovo Boží“?
A) I s tebou.
B) Máme je u Pána.
C) Chvála tobě, Kriste.
D) Vzhůru srdce.
17) Slavnost svatých Cyrila a Metoděje slavíme:
A) na Nový rok – 1. ledna
B) 12. dubna
C) 5. července
D) druhý den po slavnosti Ježíše Krista, Krále
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

18) Bible se dělí na:
A) Starý zákon, Střední zákon a Nový zákon
B) Občanský zákon, Církevní zákon a Veřejný zákon
C) Starý zákon a Nový zákon
D) Starý zákon, Nový zákon a Církevní zákon
19) Podtrhni jména čtyř apoštolů:
Jan – František – Vojtěch – Petr – Jakub – Josef – Izajáš – Ondřej
– Václav – Zachariáš
20) Napiš zkomolená jména z Bible správně.
LEAB
ABEL
ERIMA
MARIE
MOŠIN
ŠIMON
ODESREH HERODES
21) Jaký titul měl egyptský panovník v době Mojžíšově?
A) císař
B) faraon
C) prezident
D) hejtman
22) Doplň vynechaná slova v nejznámější mariánské modlitbě:
Svatá Maria, matko BOŽÍ, pros za nás HŘÍŠNÉ nyní i v hodinu smrti
naší.
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Maturitní zkoušky 2017

Počet žáků v maturitních třídách: 148
K maturitě přihlášeno: 147
K maturitě připuštěno: 146 (1 žák neukončil ročník)
Maturitní zkoušku konalo: 146
Z maturitní zkoušky omluveno: 0
Prospělo s vyznamenáním: 82
Prospělo: 58
Neprospělo: 6 (CJL/PP, MAT/DT, CJL/UZ, CHE, SPJ, ZEM)
Vyloučen od písemné zkoušky: 0
Opravná zkouška z minulého roku: 0
třída
Oktáva A

30

21

prospělo
9

Oktáva B

29

20

8

1

4. A

29

17

10

2

4. B

29

12

15

2

12

16

1

4. C
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celkem žáků vyznamenání
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neprospělo
0

Maturitní zkoušky 2017
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Ocenění studenti naší školy

Vynikající úspěch naší absolventky Lucie Šlezingrové
Studentka 4. B Lucie Šlezingrová se zúčastnila soutěže Maturantka roku
2017. Ve velké konkurenci v pátek 23. června tato krásná, inteligentní
a usměvavá Lucie uspěla natolik, že tuto soutěž vyhrála.
Soutěž Maturantka roku je nejenom o kráse, ale také o společenské
zodpovědnosti. V rámci soutěže byla vybrána charitativní organizace,
která bude prostřednictvím Maturantky roky finančně podporovat mj.
onkologicky nemocné pacienty.
Každého ročníku se účastní kolem 600 soutěžících, z nichž je vybrána
pouze finálová desítka. Letošní ročník se konal v jižních Čechách.
Lucie Šlezingrová v letošním roce na našem gymnáziu dobře odmaturovala, byla přijata na několik vysokých škol a vybrala si studium veterinárního lékařství. Během studia se také zapojovala do různých školních
akcí (např. anglické divadlo, moderovala tradiční školní ples a hudební
matiné). Lucie se také věnovala krasobruslení a reprezentovala Českou
republiku na ME a MS v synchronizovaném bruslení.
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Lucie je příkladem studentky, která dokázala úspěšně zvládnout studium, sport a reprezentovat nejenom naše gymnázium, ale i Českou
republiku.
K tomuto úspěchu jí srdečně blahopřejeme!
PhDr. Yveta Reiterová
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Pochvaly ředitele školy ve školním roce 2016/2017
1. pololetí
» Adam Havlíček (SXB) – za reprezentaci školy v konverzační
soutěži ve španělském jazyce
» Marie Hudcová (SXB) – za reprezentaci školy v konverzační
soutěži ve španělském jazyce
» Alžběta Slámová (SXB) – za moderování vánočního matiné
» Dan Polanský (SXB) – za odborné ozvučování školních akcí
» Klára Čepičková (SA) – za výtečné umístění v soutěži National
Literary Award
» Ellen Vališová von Sanger (SA) – za výtečné umístění v soutěži
National Literary Award
» Michal Bubeník (4. C) – za vynikající výsledky, držitel Ceny Nadačního fondu J. Heyrovského
» Ondřej Horký (OKA) – za vzornou reprezentaci školy v Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR
» Terezie Zichová (OKA) – za záchranu života spoluobčana
» Václav Kolář (SPB) – za aktivní účast na školním plesu
» Patrik Steffel (SPB) – za aktivní účast na školním plesu
» Vojtěch Šebela (1. C) – za pomoc při konání Tříkrálové sbírky
» Barbora Zahradníčková (OKA) – za vedení scholy
» Jiří Balabán (2. A) – za vzornou reprezentaci školy v Dějepisné
soutěži gymnázií ČR a SR
» Emma Barickmanová (2. A) – za aktivní účast na školním plesu
» Kateřina Bílková (2. A) – za aktivní účast na školním plesu
» Sára Černochová (2. A) – za aktivní účast na školním plesu
» Soňa Kališová (2. A) – za aktivní účast na školním plesu
» Monika Formanová (2. A) – za aktivní účast na školním plesu
» Veronika Ptáčková (2. A) – za aktivní účast na školním plesu
» Veronika Vaculíková (2. A) – za aktivní účast na školním plesu

70

výroční zpráva 2016/2017

Ocenění studenti naší školy

»
»
»
»
»
»

Viktor Valíček (OKB) – za organizaci, vystoupení a moderování
školního plesu
Marie Margoldová (OKB) – za výbornou práci v rámci Středoškolské odborné činnosti
Michaela Bohušová (OKB) – za 4. místo v krajské soutěži ve
španělském jazyce
Vojtěch Procházka (4. A) – za organizaci plesu, Star Dance
Pavel Šebek (QA) – za vzornou reprezentaci školy v Dějepisné
soutěži gymnázií ČR a SR
Aleš Fojtík (QA) – za pomoc při ozvučení hudebních matiné

2. pololetí
» Dominik Klaška (OKB) – za sportovní reprezentaci školy během
celého studia
» Anna Sáčková (OKB) – za výborné studijní výsledky během
celého studia
» Tereza Sovová (OKB) – za výborné studijní výsledky během
celého studia
» Marie Margoldová (OKB) – za výborné studijní výsledky během celého studia
» Karolína Slachová (OKB) – za výborné studijní výsledky během
celého studia
» Jakub Chyba (OKB) – za výborné výsledky v matematických
soutěžích během celého studia
» Markéta Šobová (OKB) – za obětavou pomoc spolužákům během celého studia
» Lucie Šlezingrová (4. B) – za reprezentaci školy na školním plesu
» Daniel Fiala (4. B) – za reprezentaci školy na školním plesu,
v Odrách, v anglickém divadle a za účinkování ve schole
» Tereza Grolichová (4. B) – za reprezentaci školy v Odrách, v anglickém divadle, v recitační soutěži a účinkování ve schole
» Adéla Hajasová (4. B) – za účinkování v anglickém divadle
» Štěpán Plucar (4. B) – za účinkování v anglickém divadle
Biskupské gymnázium Brno
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Eva Přehnalová (4. B) – za vynikající prospěch
Šimon Beránek (4. B) – za vynikající prospěch
Tereza Doležalová (4. B) – za vynikající prospěch
Sebastian Bajgar (4. B) – za úspěšnou reprezentaci školy ve florbalu po celou dobu studia
Václav Šmatera (4. B) – za úspěšnou reprezentaci školy ve florbalu po celou dobu studia
Jan Němec (4. B) – za úspěšnou reprezentaci školy ve florbalu
po celou dobu studia
Marie Hamplová (4. B) – za úspěšnou reprezentaci školy ve florbalu po celou dobu studia
Ondřej Bílek (OKA) – za sportovní reprezentaci školy během
celého studia
Dominik Turan (OKA) – za sportovní reprezentaci školy během
celého studia
Terezie Zichová (OKA) – za účast v projektu Erasmus
Terezie Novotná (4. C) – za výborný prospěch a pravidelnou
reprezentaci školy ve španělské konverzační soutěži a ve volejbale
Michal Bubeník (4. C) – za výborný prospěch po celou dobu
studia a za výjimečně úspěšnou reprezentaci školy v různých
vě domostních soutěžích (biologie, český jazyk – vítězství v celostátním kole olympiády)
Michal Dvořák (4. C) – za pravidelnou sportovní reprezentaci
školy během celého studia
František Tihlařík (4. C) – za pravidelnou sportovní reprezentaci školy během celého studia
Martina Kolajová (4. C) – za pravidelnou sportovní reprezentaci školy během celého studia
Anežka Kaňová (4. C) – za pravidelnou sportovní reprezentaci
školy během celého studia
Matyáš Galvas (SB) – za sportovní reprezentaci školy
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Alžběta Jeřábková (SPB) – za sportovní reprezentaci školy
Kristýna Dominiková (PA) – za vzornou reprezentaci školy
v Matematické olympiádě (1. místo v okresním kole)
Matyáš Lepka (PA) – za vzornou reprezentaci školy v Matematické olympiádě (1. místo v okresním kole)
Matěj Zamazal (PA) – za vzornou reprezentaci školy v Matematické olympiádě (1. místo v okresním kole) a úspěšné ředitelství
celostátního kola Astronomické olympiády
Šimon Genčur (PA) – za vzornou reprezentaci školy v Matematické olympiádě (3. místo v okresním kole)
Eduard Moll (PB) – za vynikající reprezentaci školy v městských
kolech Matematické olympiády a Pythagoriády
Petra Wochová (PB) – za vynikající reprezentaci školy v městských kolech Matematické olympiády
Tomáš Barteček (PB) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Pythagoriády
Jolana Sedlářová (SA) – za vítězství ve školním kole matematického Klokana
Josef Hynšt (SA) – za vítězství ve školním kole matematického Klokana a za reprezentaci školy v městském kole Fyzikální
olympiády
Martin Zouhar (SA) – za reprezentaci školy v městském kole
Fy zikální olympiády
Vojtěch Marek (SB) – za vynikající reprezentaci školy v městském
kole Matematické olympiády a Pythagoriády a v celostátním
kole Astronomické olympiády
Eva Müllerová (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Pythagoriády
Daniel Pečinka (TA) – za úspěšnou reprezentaci školy v recitační soutěži (postup na celostátní přehlídku)
Anežka Babáková (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
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Aneta Báčová (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Markéta Kampánová (TA) – za vynikající reprezentaci školy
v měst ském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo a za vynikající výsledky v městském kole Pythagoriády
Ondřej Podivínský (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Matěj Pola (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském
kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Klára Tomášková (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Anežka Hurtová (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Šimon Staněk (TA) – za vy nikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Šimon Pokorný (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Eliška Štykarová (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Judita Trávníčková (TA) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole Matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
Jiří Kohl (TB) – za vynikající reprezentaci školy v městském kole
Matematické olympiády – 2. místo, za 3. místo v městském
kole Pythagoriády a za reprezentaci v krajském kole Fyzikální
olympiády
Vojtěch Klapetek (TB) – za 3. místo v městském kole Pythagoriády a za úspěšnou reprezentaci školy v krajském kole Astronomické olympiády
Vojtěch Brdečko (TB) – za 3. místo v městském kole Pythagoriády
Michal Čupr (KA) – za 1. místo v matematickém Klokanovi –
kategorie kadet
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Petr Zelenka (KA) – za úspěšné reprezentování školy v krajském
kole Fyzikální olympiády
Markéta Leidarová (KA) – za 5. místo v Matematické olympiádě
– kategorie Z9
Kateřina Matulová (KB) – za úspěšnou reprezentaci školy
v krajském kole Fyzikální olympiády
Julie Rubášová (KB) – za vynikající reprezentaci školy v okresním kole Matematické olympiády
Anna Kameníková (KB) – za vynikající reprezentaci školy v krajské kole olympiády ve francouzském jazyce
Lucie Všianská (KB) – za úspěšnou reprezentaci školy v krajském
kole olympiády v českém jazyce
Pavel Šebek (QA) – za 3. místo v krajském kole Geologické
olympiády
Lucie Burešová (QA) – za obětavou práci ambasadora v projektu HOBIT
Ondřej Brdečko (QB) – za reprezentaci školy v krajském kole
Fyzikální, Astronomické a Matematické olympiády
Adam Janík (QB) – za reprezentaci školy v krajském kole Astronomické olympiády a za vzornou reprezentaci školy v Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR
Tomáš Obůrka (SXA) – za 1. místo v krajském kole konverzační
soutěže v anglickém jazyce a za účast v celostátním kole téže
soutěže
Anna Homolová (SXB) – za 3. místo v krajském kole konverzační
soutěže ve španělském jazyce
Jiří Vlach (SXB) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Daniel Polanský (SXB) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“ a za ozvučování všech školních akcí
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Pavel Konopka (SXB) – za 1. místo v matematickém Klokanovi
– kategorie junior
Barbora Suchánková (SPA) – za celoroční umělecké vedení
scholy
Klára Trávníčková (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Helena Hájková (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Terezie Dvořáková (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Marie Lukášová (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Klára Pisarčíková (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Jitka Peloušková (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Zdena Staňová (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Vojtěch Rozehnal (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Pavel Strmiska (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
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Terezie Kuklová (SPB) – za reprezentaci školy v krajském kole
v soutěži ve francouzském jazyce
Kristýna Davídková (SPB) – za 2. místo v krajském kole Fyzikální
olympiády
Václav Kolář (SPB) – za účast v projektu HOBIT
Jakub Daněk (SPB) – za 1. místo v matematickém Klokanovi
– kategorie student
Lucie Frömmelová (1. A) – za ambasadorku v projektu HOBIT
Dominik Brázdil (1. B) – za 8. místo v krajském kole v Matematické olympiádě
Barbora Prášilová (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Veronika Vaculíková (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Veronika Ptáčková (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Kateřina Bílková (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Jiří Balabán (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Kateřina Juračková (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Sára Černochová (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
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Vojtěch Werbitzký (2. A) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Magdalena Babáková (2. B) – za celoroční organizační vedení
scholy
Martin Zavřel (2. C) – za vzornou reprezentaci školy na Biologické olympiádě a 3. místo v celostátním kole Geologické
olympiády
Dominik Matthias Němec (2. C) – za hudební přípravu, úpravu
písní a půjčení hudebních nástrojů pro hudební matiné
Tomáš Pelikán (3. C) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Tomáš Čalkovský (OKA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci anglického divadelního představení „Grease – the school
musical“
Adriana Hájková (SPA) – za aktivní účast na přípravě a realizaci
anglického divadelního představení „Grease – the school musical“
Vojtěch Marek (SB) – za vynikající reprezentaci školy v Matematické olympiádě, v Pythagoriádě a v celostátním kole Astronomické olympiády
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Děkovný dopis studentky

Pro třídní profesorku Yvetu Reiterovou (4. B)
Milá paní profesorko,
tímto dopisem bych Vám chtěla poděkovat za čtyři roky plné trpělivosti,
starosti a lásky, kterou jste nám věnovala. Vím, že to s námi opravdu nebylo snadné. Nejen proto si Vás vážím jako profesorky a člověka vůbec.
Musela jste mít hodně odvahy nás vést po celé čtyři roky. Určitě jste
pociťovala, že byly v určitých chvílích nekonečné. Doufám, že ty krušné
chvilky jsme Vám dokázali nějakým způsobem vynahradit a budete si
pamatovat právě ty hezké okamžiky s námi, s velmi energickou třídou. Já
budu určitě vzpomínat jen v tom nejlepším.
Mé čtyři roky na Bigy byly zatím nejlepší v mém životě a vděčím za to
nejen mým spolužákům, ale také celému profesorskému sboru, včetně
Vás. Přístup ke studentům (z pohledu profesorů) na tomto gymnáziu je
naprosto zásadní. Právě lidskost dělá z tohoto gymnázia něco výjimečného. Profesoři zde přistupují ke studentovi jako k člověku, s pochopením
a s trpělivostí. Co se týče vztahů, tak mě Bigy naučilo hodně, ať už jde
o vztahy mezilidské nebo o vztah s Bohem.
Děkuji Vám ještě jednou, že jste nás s odhodláním hájila a bojovala za
nás. Měli jsme ve Vás velkou oporu.
P.S. Ať Bůh žehná Vám i celému Biskupskému gymnáziu.
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Knihovna – informační centrum

Knihovnice: Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
Mgr. Jana Šimíčková

1. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
» Knihovna Jiřího Mahena, seminář Práce s mládeží v knihovnách,
Brno, 12. 10. 2016
» Národní pedagogická knihovna, Centrum pro školní knihovny,
pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, Praha, 23. 11. 2016
» Slovenská pedagogická knihovna, účast na mezinárodní konferenci: Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol,
Bratislava, 4. 5. 2017

2. Seznam akcí v knihovně za minulý školní rok
a výsledky v soutěžích
Září – říjen
Studenti obou letošních prim se zapojili do česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy. Akce proběhla ve spolupráci s Knihovnou
Jiřího Mahena a Slovenské pedagogické knihovny. Studenti vyrobili záložky do knih se svými oblíbenými literárními hrdiny. Záložky odeslali
slovenské partnerské škole gymnáziu ze Spišské Nové Vsi a studenti
jejich gymnázia jim na oplátku zaslali své záložky. Tato akce proběhla na
našem gymnáziu již podruhé a setkala se s pozitivním ohlasem.
Únor
Již podruhé se na naší škole uskutečnila recitační soutěž pro studenty nižšího gymnázia, tj. pro studenty prim až kvart. Naši školu reprezentovali
v městském kole studenti tercie A Jan František Levíček a Daniel Pečinka.
Daniel postoupil také do krajského kola, kde jeho vyzrálý výkon zaujal
porotu natolik, že jej nominovala také na celostátní přehlídku v recitaci,
která se uskutečnila 9.–11. června ve Svitavách.
Březen
Studenti obou prim prožili v knihovně Noc s Andersenem. Tato celorepu80
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bliková akce je zaměřená na rozvoj čtenářství a probíhá vždy koncem
března. Primáni během večera a noci tvořili mj. básničky na různá témata, hráli divadlo, četli pohádky od Hanse Ch. Andersena aj.
Ve školním roce 2016/2017 byla knihovna otevřená každý všední den –
celkem 19 hodin týdně. Pondělky v knihovně působila nová posila týmu
– paní prof. Jana Šimíčková. Ostatní dny v týdnu zde pracovala prof.
Markéta Pavlasová.
Aktuálně se v knihovně nachází 22 410 knižních jednotek. V tomto
školním roce se uskutečnilo přes 3000 výpůjček.
Nabídka služeb knihovny je bohatá, pro studenty i zaměstnance školy
nabízíme:
» půjčování knih a elektronických dokumentů (beletrie i odborná
literatura), časopisy, CD disky (audioknihy), filmová DVD
» barevná tiskárna, kopírka a skener
» denní tisk
» skenování
» bezdrátová síť wi-fi
» studovna humanitních a přírodních věd
» informační služby – vývěska kulturních akcí ve městě Brně
a v okolí
» divadelní programy brněnských divadel
» informace o soutěžích, seminářích a workshopech pro studenty
» beletrie a časopisy v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině
» pomoc s formální úpravou seminární práce
» vyhledávání literatury v elektronickém katalogu
» CD disky a knižní publikace o možnostech pomaturitního studia
» rezervace/upomínka knih e-mailem
» barevný i černobílý tisk z flash disků ze všech počítačů
» vědomostní hry
» bibliobox (na vracení vypůjčených knih)
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Ten, kdo není biolog, může si psát nekrolog ...
Ten, kdo není biolog, může si psát nekrolog ...
Najít rulík zlomocný může třeba ponocný.
Neználek se ihned lekne, biolog však před ním smekne.
Ví, že díky atropinu v oku nemá stínu.
Ten, kdo není biolog, může si psát nekrolog ...
Vraní oko čtyřlisté také najdeš zajisté.
Jen se trochu usměješ, borůvkou ho nenazveš.
Ten, kdo není biolog, může si psát nekrolog ...
Dobře pozná moskyta, do sítě ho pochytá.
Užovku si klidně hladí, se zmijí však nedovádí.
Ten, kdo není biolog, může si psát nekrolog ...
A když někde staví dům, vyhne se všem podkladům,
kde se skrývá zrádný jíl, pevný základ je náš cíl.
Ten, kdo není biolog, může si psát nekrolog ...
Stejně tak tam, kde je uran, vrtá studnu jenom buran.
Dobrou vodu zachováš, když na pole jetel dáš.
A berušky místo prášků, místo ledku trochu hrášků.
Ten, kdo není biolog, může si psát nekrolog ...
Proto, dítko, pilně studuj, znalost světa v sobě buduj!
Ing. Věra Helceletová
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Anglický jazyk

1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Mgr. Alena Charvátová (předsedkyně)
Trevor Ayson, B. A.
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew F. Haydock, M. A.
Mgr. Michal Javora
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Jarmila Sedláková
Mgr. Jana Šimíčková
Paul Marcus Wallace, B. A.
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2. Vzdělávání a školení učitelů
Učitelé angličtiny se zúčastnili konference P. A. R. K., Teacher´s Conference, podzim 2016
Mgr. Magdalena Hamingerová – Metodické semináře e-Twinning, Pardubice, červen 2017
Mgr. Libuše Fediovičová – Shaping Learning Together, Konference OUP
(přednášející: Davies, Pazderová, Hilský), srpen 2016
Mgr. Libuše Fediovičová – seminář e-Twinning pro začátečníky a seminář
e-Twinning pro pokročilé, NIDV, Brno
Mgr. Marie Keprtová – Konzultační seminář k písemné práci maturitní
zkoušky z cizího jazyka, Brno

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
The BiGy Players, druhý ročník anglického divadelního festivalu v divadle
Barka (23.–24. 4.), tentokrát se spoluúčastí Gymnázia sv. Františka v Malackách s představením The Selfish Giant
Představení studentů Bigy:
SA – Once in a very very faraway country, And so they did
TB – Girls in da hoodie
KB – Alice in Wonderland
Studenti vyššího gymnázia – Grease: The School Musical (repríza 24. 4.)
Poetry evening (SVČ Lužánky), večer s recitací autorských básní studentů
a dramatizací poezie Williama Blakea – Nativity of Albion (Jitka Peloušková, SPA)
Tematické dny
Spooky scary autumn E. A. Poe, literární soutěž pro nižší a vyšší gymnázium
Christmas carol singing (Andrew Haydock)
Biskupské gymnázium Brno
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Partnerství s JŠ Park, příprava studentů ke Cambridgeským zkouškám
FCE/CAE
Global Outreach, roční studijní pobyty v USA pro vybrané studenty
Zájezd do Skotska v červnu 2017, účastnili se studenti vyššího gymnázia
Konverzační soutěž, v lednu se konalo školní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Soutěž proběhla ve třech kategoriích.
Tomáš Obůrka (SXA) – zvítězil v krajském kole a úspěšně školu reprezentoval v celostátním kole.
National Literary Award, celostátní soutěž v psaní povídek
Klára Čepičková (SA) – 3. místo
Ellen Vališová von Sanger (SA) – 4. místo
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My impressions of Bigy
For the last two years it has been my privilege and honour to work as an
English teacher in BiGy. I have lived and worked in the Czech Republic
for 14 years now, during which time I have delivered a wide variety of different types of English lesson for the varying demands of my students,
both young and mature. I was very pleased when two years ago I was
offered the chance of working in BiGy. I feel this is the job I had been
waiting for during my whole working life as a teacher in this country and
it is something of a dream come true for me.
There are many challenges in this job, for example, encouraging the
younger students to talk in a foreign language without fear or shame,
coaching and preparing the final year students for their graduation
exams so that they are ready for university and their future careers, and
training students of all ages for the Cambridge examinations. It gives
me great satisfaction to be able to encourage young minds to express
themselves and their opinions in English during my conversation classes.
It was also extremely gratifying this year when all of my Maturants passed their graduation exams with a Grade 1. But the “icing on the cake” for
me, to use an English idiom, is when students I have been training for
FCE and CAE pass these examinations. It is a wonderful feeling.
I would also like to express my great pleasure at feeling part of a team
in this school. The cooperation from my colleagues in the English department is truly excellent.
I am looking forward to the next year and new challenges and hope to
continue with my work at Biskupské Gymnasium for many years to come.
Paul Marcus Wallace
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»

Mgr. Kateřina Krumpholcová (předsedkyně)
Mgr. Veronika Břečková
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Martina Punčochářová
PhDr. Yveta Reiterová
Mgr. Jitka Tarabová

2. Vzdělávání a školení učitelů
Kromě toho, že systematicky vzděláváme studenty, snažíme se také
neustále vzdělávat i my, vyučující, proto pravidelně navštěvujeme semináře, workshopy, přednášky a terénní cvičení pořádaná Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, ekologickou organizací Lipka, Akademií věd ČR a dalšími
subjekty, které nám tyto aktivity nabízejí.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Genetika, PřF MU, Brno, 7.–8. 9. 2016
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Sinice a řasy, JCU, Třeboň, 23.–25. 9. 2016
Erasmus+ KA2, Evreux, Francie, 1.–8. 10. 2016
100 vědců do škol – Intenzivní škola, AV ČR, Jihlava, 2.–4. 11. 2016
Erasmus+ KA2, Miškolc, Maďarsko, 5. 2.–11. 2. 2017
Erasmus+ KA2, Brno, 30. 3.–8. 4. 2017
Monitorovací seminář projektů Erasmus+ KA2, Praha, 8. 6. 2017
Seminář k vedení projektu Erasmus+ KA1 – Projekty mobility osob ve
školním vzdělávání, Výzva 2017, Brno, 15. 6. 2017
Erasmus+ KA2, Athény, Řecko, 25. 6.–1. 7. 2017
Ing. Věra Helceletová
Genetika, PřF MU, Brno, 7.–8. 9. 2016
Geologie Země, PřF MU, Brno, 10. 9. 2017
Sinice a řasy, JCU, Třeboň, 23.–25. 9. 2016
Hydrogeologie, PřF MU, Brno, 15. 10. 2016
Erasmus+ KA2, Evreux, Francie, 1.–8. 10. 2016
Geologie tektonika, PřF MU, Brno
Erasmus+ KA2, Miškolc, Maďarsko, 5. 1.–11. 2. 2017
Geologie: Vymírání na Zemi, PřF MU, 25. 2. 2017
Erasmus+ KA2, Brno, 30. 3.–8. 4. 2017
Bryologický víkend, MZM, Brno, 15. 4. 2017
Erasmus+ KA2, Athény, Řecko, 25. 6.–1. 7. 2017
PhDr. Yveta Reiterová
konference Talenti, umíme je podpořit, JCMM, ESF MU Brno, 12. 9. 2017
Sinice a řasy, JCU, Třeboň, 23.–25. 9. 2016
Mgr. Martina Punčochářová
Sinice a řasy, JCU, Třeboň, 23.–25. 9. 2016

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Školní rok jsme zahájili Projektovými týdny. Studentům sext a druhých
ročníků jsme letos nabídli téma Chráněná území Jihomoravského kraje:
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Vliv člověka na krajinu, která jsme realizovali ve spolupráci s bývalými
studenty, dnes studenty biologie na Přírodovědecké fakultě MU a se zaměstnanci Národního parku Podyjí.
Během školního roku spolupracujeme s centrem Bioskop, jehož workshopy navštívili studenti nepovinného předmětu Molekulární biologie.
Kromě tohoto pracoviště spolupracujeme také přímo s Masarykovou univer zitou, kdy vyučující se studenty navštěvují sbírky geologické a paleontologické, botanickou zahradu, skleníky a zahradu léčivých rostlin, Anatomické muzeum a další pracoviště. V rámci výuky jsme se studenty byli
také v Ústavu soudního lékařství a v Mendlově muzeu, v zoologických
zahradách v Brně, Lešné a ve Vídni, v Moravském zemském muzeu, v Pavilonu Anthropos a na dalších zajímavých místech. V rámci Akademického
tridua proběhlo několik přednášek na biologická témata, z nichž největší
pozornost upoutala přednáška s názvem Současnost a budoucnost identifikace člověka pomocí DNA aneb Jak chytit zločince od RNDr. Pavla Lízala,
Ph.D. z Masarykovy univerzity. V rámci výuky realizujeme terénní exkurze
90
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na zajímavá místa v Brně a okolí. Studenti absolvují též výukové programy
ve školském zařízení Lipka či ve spolupráci s hnutím Brontosaurus.
Studenti 3. ročníků a septim absolvovali workshop na téma První pomoc, neodkladná resuscitace, vedený Mgr. Mojžíšem z Fakulty sportovních
studií Masarykovy univerzity a děvčata ze septim letos měla přednášku
o prevenci rakoviny prsu. Přednášku s názvem Nejde jen o prsa vedly členky Klubu Diana (sdružení onkologicky nemocných a přátel) sídlící v Brně
na Žlutém kopci.
Studenti s hlubším zájmem o biologii pravidelně navštěvují semináře,
work shopy a terénní cvičení organizovaná Jihomoravským centrem pro
mezinárodní mobilitu, Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity,
případně Akademií věd ČR.
V průběhu školního roku pracovali studenti různých tříd s panely výstavy Chráněná území města Brna, kterou nám dlouhodobě zapůjčila
firma Soliton.
Jako každý rok i letos proběhl Den Země pro primy, který tentokrát
zorganizovali studenti SPA. V době přijímacích zkoušek pro své mladší
spolužáky přichystali vědomostní soutěž, která kvůli nepřízni počasí
neproběhla ve Wilsonově lese, ale v budově školy. Studenti prim pak „vyběhli“ do lesa a posbírali hromadu odpadků, kterou roztřídili do kontejnerů. Celý den byl doplněn praktickou aktivitou – na školní zahradě děti
provedly některé jarní údržbové práce a se svými třídními profesorkami
zasadili přinesené rostliny.
Během tohoto školního roku proběhla dvě kola soutěže ve sběru papíru,
kde se nám podařilo nasbírat celkem 2751 kg starého papíru, tj. zachránili
jsme asi 47 vzrostlých stromů, místo kterých se použije na výrobu papíru recyklát. Soutěže se zúčastnilo 12 tříd a zapojila se i mateřská škola.
Celkové výsledky: SPB – 659 kg, SA – 574 kg, SB – 386 kg, PA – 380 kg,
TB – 238 kg.
V projektu European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology programu Erasmus+ KA2 jsme hostili jedno velké projektové
setkání, v rámci kterého jsme ve Wilsonově lese (ve spolupráci se spo-
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lečností Zeleň města Brna) vysadili 10 vzrostlých listnatých stromů (za
každou zapojenou školu jeden strom). Snažili jsme se tak snížit ekologickou stopu, která vzniká v důsledku cestování na projektová setkání.
Již od roku 2010 jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní, kde jsme letos
odevzdali celkem 20 kg vysloužilých baterií, 30 kg drobného elektrozařízení, krabici starých tonerů a krabici úsporných žárovek. Ve škole také
sbíráme a odevzdáváme k recyklaci plasty, papír, sklo a hliník a věříme,
že tato aktivita má smysl nejen výchovný.
Lesnická soutěž YPEF 2017
V místním kole nás 12. 2. 2017 v kategorii starších studentů reprezentovala dvě družstva hochů ze SPB. První družstvo ve složení Filip Růžička,
Vojtěch Hranička, Jiří Šťastný a druhé družstvo vítězné ve složení Václav
Kolář, Marek Pospíšil a Patrik Steffel. Toto družstvo postoupilo do kola regionálního, které se uskutečnilo 4. 5. 2017.
FAST běh 2017
25. 5. 2017 se konal tzv. FAST běh, soutěž týkající se správného poskytnutí
první pomoci, kde naši školu reprezentovala čtyři družstva:
Ynteligenti – Klára Palánová, Klára Tomášková, Jana Cibulková (TA): 12. místo
Alexandrovci – Jan Tylšar, Tadeáš Kamínek, Petr Soška (TB): 8. místo
Bombarďáci – Martina Pokorná, Veronika Obdržálková (KA): 4. místo
Kyseliny – Tomáš Hanus, Vendula Klíčníková, Lucie Všianská (KB): 3. místo
Tadeáš Kamínek, Jan Tylšar (TB): 2. místo v testu kardiostimulace
Biologická olympiáda, kategorie A a B
Školní kolo absolvovalo 35 studentů. Do krajského kola v kategorii A postoupili:
» Michal Bubeník (4. C) – 5. místo
» Veronika Bobová (4. A) – úspěšný řešitel
» Radka Bartošová (4. A) – úspěšný řešitel
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V kategorii B do krajského kola postoupili:
» Martin Zavřel (2. C) – 5. místo
» Šimon Jáger (2. B) – 9. místo
Biologická olympiáda, kategorie C
» Michaela Kovářová (KB) – úspěšný řešitel
» Vojtěch Klapetek (TB) – úspěšný řešitel
Biologická olympiáda, kategorie D
Školního kola se účastnili studenti všech tříd nižšího gymnázia. Do městského kola postoupila v kategorii D Klára Čepičková (SA), která vybojovala
3. místo a postoupila do krajského kola. Zde dosáhla na 8. místo.
» Veronika Kulhavá (SB) – úspěšný řešitel
Geologická olympiáda
V Geologické olympiádě postoupilo sedm studentů do krajského kola:
Vojtěch Klapetek (TB), Pavel Šebek (3. místo) a Eliška Halouzková (oba QA),
Sebastian Janda, Magdalena Bušová a Jan Panovský (SXA) a Martin Zavřel
(2. C) vybojoval 1. místo.
Do celostátního kola postoupil Martin Zavřel z 2. C, ve kterém obsadil
3. místo.
Biskupské gymnázium Brno
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Studentská vědecká odborná činnost (SOČ)
Veronika Bobová (4. A) se umístila v krajském kole SOČ na 4. místě s prací
Životnost spor mikrosporidie Nosema ceranae po průchodu trávicím traktem zavíječe voskového.
Den ptactva v ZOO
Studenti TB se účastnili soutěže Den ptactva v zoologické zahradě a z 18
družstev skončili na krásném 2. místě ve složení Gabriela Prášková, Julie
Tichá, Veronika Hamplová, Kamila Motalová.
Na 11. místě skončilo družstvo ve složení Anežka Švancarová, Teodor
André Mišun, Otakar Mikulka, Eliška Pospíšilová (všichni TB).
N-Trophy
Soutěže N-Trophy se účastnilo několik družstev ze tříd 2. A, 2. C a 3. C.
Družstvo z 2. C skončilo na 18. místě. Tým studentů z 2. A skončil na 16.
místě a postoupil do celostátního finále, kde skončil také na 16. místě.
Eurorebus 2017
5. 6. 2017 proběhlo celostátní kolo soutěže Eurorebus, kam po úspěšném
boji v krajském kole postoupili, stejně jako v předchozích letech, studenti z letošní 4. C. V celostátním kole naši školu reprezentovalo družstvo
studentů ve složení Jiří Gardoň, Michal Bubeník a Ondřej Andrla. Studenti
dosáhli výborného úspěchu, 4. místa.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

PhDr. Zdeňka Růžičková (předsedkyně)
Mgr. Jiří Bernkopf
PhDr. Ilja Doležalová
Mgr. Nora Janečková
Mgr. Tomáš Juriga
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
Mgr. Dana Richterová
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta

2. Vzdělávání a školení učitelů
Prof. Janečková se zúčastnila semináře Současná česká poezie (Descartes).
Prof. Pavlasová se zúčastnila přednášek F. M. Dostojevskij a jeho Deník spisovatele a Anna Achmatovová na Pedagogické fakultě MU Brno, semináře
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v Knihovně J. Mahena s názvem Práce s mládeží v knihovně a tradičního
pracovního setkání s literaturou pro děti a mládež v Národní pedagogické knihovně v Praze.
Profesoři předmětové komise českého jazyka a literatury (Růžičková,
Doležalová, Richterová, Janečková, Juriga a Valenta) vedli v průběhu roku
pedagogické praxe několika posluchačů vysokých škol.
Prof. Richterová, Růžičková, Janečková a Valasová působily jako předsedkyně či místopředsedkyně maturitních komisí.
Předmětová komise od letošního roku rozšířila nabídku volitelných
předmětů o Seminář z českého jazyka a literatury pro oktávy a 4. ročníky.
ŠVP pro tento předmět vypracovaly prof. Růžičková a Valasová.

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Michal Bubeník ze 4. C, vítěz loňského celostátního kola Olympiády v českém jazyce, obdržel Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského a v letošním
celostátním kole Olympiády v českém jazyce opět zvítězil.
Nadační fond J. Heyrovského ocenil 10 středoškolských studentů z celé
České republiky a jejich učitele za úspěchy v roce 2016. Michal Bubeník
a prof. Zdeňka Růžičková se zúčastnili 13. 12. 2016 slavnostního předávání
Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského v Praze; prof. Růžičková
ob držela pamětní list. Také se zúčastnili 6. 12. 2016 slavnostního setkání
úspěšných studentů středních škol s představiteli Jihomoravského kraje.
Michal Bubeník převzal z rukou hejtmana Bohumila Šimka jako ocenění
a poděkování pamětní list a plaketu.
Olympiáda v českém jazyce
Školního kola se zúčastnilo celkem 105 studentů; do obou kategorií
okresního kola postoupilo 5 studentů: Lucie Všianská (KB); Michal Bubeník
(4. C), Helena Gricová (OKB), Petra Doležalová (SPB), Anna Ročková (OKB);
do krajského kola postoupili Všianská a Bubeník; do celostátního kola
postoupil Bubeník. Celostátní kolo se konalo na týdenním soustředění
soutěžících 15.–21. 6. 2017 a Michal Bubeník v něm obhájil 1. místo.
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Michal Bubeník a PhDr. Zdeňka Růžičková při slavnostním
předávání Cen Nadačního fondu J. Heyrovského

Zapojení do OČJ organizuje prof. Richterová, zasedala také v odborné
porotě okresního i krajského kola.
Recitační soutěže
Recitační soutěž pro vyšší gymnázium se konala již pátým rokem, zúčastnilo se jí 12 studentů. V I. kategorii (do 17 let) 1. místo získala Kateřina
Zaplatilová (1. A), 2. místo Vilma Pazderová (2. C) a 3. místo Eliška Jeřábková
(QB). Ve II. kategorii (od 17 let) byla udělena dvě čestná uznání – Tereze
Grolichové (4. B) a Petře Doležalové (SPB).
Všechny uvedené studentky se zúčastnily pod vedením prof. Janečkové městského kola Wolkrova Prostějova a recitační přehlídky Čtvrtlístek
v Divadle Bolka Polívky.
Recitační soutěž pro nižší gymnázium se letos uskutečnila podruhé. Do
soutěže Dětská scéna postoupili: do městského kola Viktor Kancler (PA),
Jan František Levíček a Daniel Pečinka (oba TA); do krajského kola a na
celostátní přehlídku Daniel Pečinka.
Biskupské gymnázium Brno
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Dětská scéna a dílny dětských recitátorů
Tato celostátní přehlídka recitátorů se konala 9.–11. června 2017 ve Svitavách. Daniel Pečinka (TA) byl jedním ze dvou zástupců Jihomoravského
kraje a vystoupil na přehlídce s písňovým textem Jiřího Dědečka Holky
a knížky a s úryvkem prózy Roberta Fulghuma Už hořela, když jsem si do
ní lehal. Lektorský sbor ocenil jeho bezprostřednost a autenticitu, vhodný výběr textu a v neposlední řadě velmi citlivý a hluboký projev bez
jakéhokoliv afektu či dokonce patosu (Jindra, M. Deník dětské scény). Na
všechna kola soutěže i celostátní přehlídku D. Pečinku doprovázela prof.
Pavlasová.
Školní recitační soutěže i recitační přehlídky Čtvrtlístek, Wolkrův Prostějov a Dětská scéna zajišťují a studenty na ně doprovází prof. Janečková
a prof. Pavlasová. Ve školní porotě zasedli prof. Janečková, Doležalová,
Valasová a Slíva.
Mezinárodní (česko-slovenský) projekt Cemach
Projekt je každoročně pořádán Ministerstvem zahraničních věcí státu
Izrael a je zaměřen na novodobé dějiny Izraele. Účastníci soutěže nejprve vyslechnou několik přednášek o historii země a pak zpracují některé

Daniel Pečinka z tercie A
na celostátní přehlídce
dětských recitátorů
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ze zadaných témat ve zvolené kategorii (literární, výtvarné nebo internetové). Studenti naší školy (z 3. A a 3. C) pod vedením prof. Janečkové
se zúčastnili literární kategorie a Barbora Chmelová (3. C) ve finále získala
3. místo.
Literární soutěž
Letos proběhl 14. ročník školní literární soutěže. 14. 2. 2016 byl završen
slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž
se soutěžilo ještě o cenu publika. Soutěžících se sešlo 15 z 9 tříd, někteří
přispěli několika texty, nejvíce byla zastoupena próza, pak poezie, objevilo se i drama.
Výsledky: 1. místo nebylo uděleno; 2. místo – Klára Zouharová (1. C),
a Gabriela Koutná (1. A); 3. místo – Sára Abbasi (4. A), a Helena Gricová
(OKA); Čestné uznání – Barbora Chmelová (3. C), a Jan Kolka (2. B); Cena
publika – Barbora Chmelová (3. C).
Literární soutěže zajišťují a školní porotu tvoří prof. Růžičková, Valasová
a Slíva.
Česká lingvistická olympiáda
Školního kola se zúčastnilo pět studentů (čtyři z nich se stali úspěšnými
řešiteli): Klára Trávníčková (SPA), Jitka Peloušková (SPA), Michal Bubeník
(4. C), Pavla Procházková (QA), Ondřej Andrla (4. C). Do krajského kola postupuje Klára Trávníčková (SPA). Zapojení do České lingvistické olympiády
zajišťuje prof. Valenta.
Cena Václava Havla
Do této esejistické soutěže se zapojila pod vedením prof. Růžičkové Dagmar Vůjtová (4. C), zúčastnila se slavnostního vyhlášení tří vítězných esejí
a závěrečné besedy s porotci v Knihovně Václava Havla v Praze.
Návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech
Prof. Janečková, Doležalová, Richterová, Růžičková a Pavlasová se svými
třídami hojně navštěvují divadelní představení v brněnských divadlech:
HaDivadlo – Vernisáž, Vyhnání Gerty Schnirch, Doma u Hitlerů
Divadlo Husa na provázku – Prase
Biskupské gymnázium Brno
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Divadlo U stolu – Katastrofa, I obešel já polí pět, Námluvy, Medvěd,
Jób
Buranteatr – Skleněný zvěřinec, Pan Polštář, Pán s kaméliemi
Mahenovo divadlo – Král Oidipús, Petrolejové lampy, Deset malých
černoušků, Králova řeč
Reduta – Pohádka o nevyřáděném dědečkovi, Kámen a bolest, Kontrasty, Nora
Janáčkovo divadlo – Louskáček, Chvění, Káťa Kabanová
Divadlo na Orlí – Kinovály
Radost – Naše třída
Divadelní představení Poslední melodie ze zapomenutého domu
básníka Josefa Chaloupky
Kulturní a vzdělávací akce (exkurze, přednášky, výstavy, projekty, filmy)
Maturitní třídy absolvovaly literární a historickou exkurzi do Prahy, kromě
četných pamětihodností navštívily mnohá divadelní představení:
OKA s prof. Janečkovou zhlédla představení Božská Sarah v Divadle
Kalich a Růžové brýle v Divadle Ungelt.
OKB s prof. Janečkovou zhlédla představení Impresario ze Smyrny
v Činoherním klubu a Želary v Divadle ABC.
4. C s prof. Růžičkovou zhlédla divadelní představení Bůh masakru
v Činoherním klubu a hry Osiřelý západ a Opilí v Divadle v Celetné.
4. B s prof. Růžičkovou zhlédla divadelní představení Art v Divadle
Bez zábradlí a 407 gramů z Bohumila Hrabala v Divadle v Dlouhé.
4. A s prof. Valasovou zhlédla divadelní představení Mnoho povyku
pro nic v Divadle Bez zábradlí.
Prof. Slíva a studenti obou literárních seminářů navštívili výstavu fotografií Všude dobře, nejlíp doma v Sále Břetislava Bakaly a podnikli dvě Poetické procházky Brnem: s prof. Jiřím Trávníčkem po stopách Jana Skácela
a s dr. Františkem Schildbergerem po Brně židovském.
Prof. Doležalová uskutečnila s 1. B a 1. C několik akcí: návštěvu Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě, exkurzi do Knihovny Jiřího Mahena,
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poznávací procházku Významné budovy v Brně (o historii a architektuře
města) a zhlédnutí filmů 451 stupňů Farenheita a Půlnoc v Paříži.
Prof. Juriga zapojil studenty do těchto činností: studentky SXB, Alžběta
Slámová a Jana Grombiříková, se zúčastnily žurnalisticko-his torického
work shopu pro žáky SŠ v rámci Pouti smíření 2017. Třída 3. B se seznámila
s divadelní metodou divadlo fórum, prezentovanou studenty dramatické výchovy JAMU. Studenti JAMU odehráli divadelní představení, ve kterém byla probírána aktuální společenská témata, naši žáci mohli kdykoli
divadelní představení zastavit a aktivně se do něj zapojit nebo danou
situaci okomentovat.
Prof. Janečková absolvovala s 3. A kulturně poznávací zájezd do Vídně
a pro 3. C zorganizovala přednášku Josefa Machů: Publicistická činnost
a aktivní práce s textem.
Prof. Pavlasová připravila pro obě primy Noc s Andersenem (čtení, divadlo, básničky) a zorganizovala pro TB a PA workshop tvůrčího psaní ve
spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě v Rajhradě.
Prof. Valasová zorganizovala pro vyšší gymnázium zhlédnutí filmů
Anthropoid v kině Lucerna a Masaryk v kině Art.
Záložky do knih spojují školy
Studenti naší školy se již podruhé zapojili do česko-slovenského projektu
s podtitulem Čtu, čteš, čteme. Studenti PA pod vedením prof. Pavlasové
a studenti PB s prof. Valasovou vytvořili originální záložky do knih, které
odeslali partnerské škole na Slovensko. Letos záložky putovaly do Spišské
Nové Vsi.
PhDr. Zdeňka Růžičková
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»

PhDr. Irena Nekvindová (předsedkyně)
Mgr. Martin Doležel
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Dana Richterová
PhDr. Zdeňka Růžičková
Mgr. Lucie Zavřelová

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Dana Richterová, PhDr. Irena Nekvindová – Terezínská iniciativa:
Výchova k toleranci, seminář pro učitele

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Dějepisná olympiáda
Julie Tichá (TB) – 1. místo ve školním kole, 13. místo v okresním kole
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Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR v Chebu
Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR je prestižní soutěž s dlouholetou tradicí. Je velmi potěšující, že Biskupské gymnázium Brno si v dějepisném klání udržuje vysokou úroveň. V roce 2016 proběhl již XXV. ročník
této soutěže a v listopadu 2016 se v Chebu uskutečnilo finále, do kterého
se probojoval tříčlenný tým ve složení Ondřej Horký (OKA), Jiří Balabán
(2. A) a Pavel Šebek (QA).
Soutěžilo se ve znalostech československých dějin v období let
1945–1948, výstižně charakterizovaném podtitulem soutěže Od diktatury
k diktatuře. V konkurenci 75 týmů obsadil tým Bigy krásné 17. místo a už
se mohl pomalu soustředit na další ročník, jehož krajské kolo „bylo za
dveřmi“. Uskutečnilo se opět tradičně na našem gymnáziu, a to 5. dubna
2017.
Téma soutěže se mezitím „posunulo“ do období let 1949–1967; maturanta Ondřeje Horkého nahradil v týmu Adam Janík (QB). Krajského kola se
účastnily tříčlenné týmy z 24 gymnázií Jihomoravského kraje. Ačkoli měl
tým Bigy, jakožto tým pořadatelského gymnázia – postup do finále letos
jistý (rozhodnutím chebského pořadatele), soutěže se přesto zúčastnil.
Pokud by se jeho výsledek započítal, tým by obsadil druhou příčku (s celkovým počtem 131 bodů), v celostátním měřítku pak příčku devátou, což
je jistě pěkný příslib pro chebské finále, které se uskuteční v listopadu
2017. Vítězem krajského kola se stal tým z Gymnázia Klobouky u Brna
s celkovým počtem 142 bodů.
Celostátní kolo 2016
Ondřej Horký (QA), Pavel Šebek (QA), Jiří Balabán (2. A) – 17. místo
Krajské kolo 2017
Pavel Šebek (QA), Jiří Balabán (2. A), Adam Janík (QB) – 2. místo (postup do
celostátního kola)
Projektový týden
5.–8. října 2016, poznávání severní Itálie (Padova, Mantova, Verona, Benátky, Treviso)
Biskupské gymnázium Brno
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Exkurze, výstavy
Vídeň, po stopách Habsburků
Kutná Hora, chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr
Třebíč, bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť
Památník Mohyla míru, slavkovské bojiště
Veveří, prohlídka hradu a kaple Matky Boží
Spolupráce s Historickým ústavem Masarykovy univerzity navázána
Nacházejí absolventi studia historie náležité uplatnění? Staráme se o to,
aby zájemci o tento obor měli náležité podmínky už v průběhu středoškolského studia? Je v současné době ještě historie atraktivním a perspek tivním oborem?
Tyto otázky si nekladou pouze vyučující dějepisu na středních školách,
ale staly se předmětem zájmu také pedagogů vysokoškolských. Potěšilo
nás proto pozvání vedoucího Historického ústavu Masarykovy univerzity
profesora Libora Jana, jeho zástupce profesora Tomáše Knoze a několika
dalších kolegů ke společné schůzce na půdě brněnské filozofické fakulty.
Setkání se uskutečnilo 15. května 2017. Přítomni byli vyučující dějepisu
z různých brněnských středních škol, zejména z gymnázií. Za naši školu
se schůzky zúčastnila předsedkyně předmětové komise PhDr. Irena Nekvindová a spolu s ní PhDr. Vladimír Krátký a Mgr. Martin Doležel.
Hlavním tématem diskuse byla výměna zkušeností s výukou dějepisu,
se způsobem prezentace a interpretace dějepisného učiva, s hodnocením studentských vědomostí, s časovými možnostmi a s některými dalšími problémy. Z toho vyplývá, že schůzka měla převážně informativní
charakter. Co však je důležité, kontakt je navázán a obě strany plánují
spolupráci v oblasti výběrových přednášek (na Akademickém triduu),
soutěží, SVOČ a podobně.
Také naše předmětová komise se těší na užší spolupráci s Historickým
ústavem Masarykovy univerzity. Už proto, že hned devět našich letošních úspěšných maturantů se chystá historii dále studovat.
Jejich zájem nás nejen těší, ale též utvrzuje v přesvědčení, že odpovědi
na otázky z úvodu tohoto článku jsou a budou pozitivní.
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Co na učitelskou mysl nepřišlo, ale na studentskou ano …
(Perličky z písemek)
Za vlády Boleslava II. byly vypáleny Lidice.
Seniorát znamená, že vládl nejstarší živý Přemyslovec.
Anglická královna Marie Krvavá byla tvrdá katolička.
Anglický král Jindřich si vymyslel svoji církev.
Královna Alžběta nechala pirátit námořníky.
Alexandr II. vládl samoděržavě.
Car nepodporoval rozmach turistiky v Rusku. (svérázný popis krutých událostí v souvislosti s pokojným manifestačním průvodem
o tzv. krvavé neděli)
Po abdikaci cara zavládl chaos, ze kterého vyvstal Lenin.
Mussolini byl samolibý mocichtivý parchant. (odpověď na otázku:
Kdo byl B. Mussolini?)
PhDr. Irena Nekvindová
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1. Složení předmětové komise
» Mgr. Stéphanie Dufond
» Mgr. Jana Hegerová
» Mgr. Kristýna Švorcová
Paní profesorka Kristýna Švorcová odešla v říjnu na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila k 1. listopadu Mgr. Jana Hegerová.

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Stéphanie Dufond – Favoriser l’intéraction orale (Jak podpořit ústní
projev) – Alliance Française à Pardubice, Praha, 25. 2. 2017
Numérique autrement (Digitální média jinak) – Alliance Française, Pardubice, 8. 4. 2017
Forum Héraclès – VŠE Praha, Français langue professionnelle – Užitečnost francouzského jazyka v profesním životě, Praha, 18.–19. 5. 2017

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Listopad
V listopadu se naši studenti zúčastnili mezinárodní zkoušky DELF.
Rovněž se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z francouzského jazyka.
V kategorii A1 – 1. místo získala Anna Kameníková, 2. místo Vendula
Klíčníková (obě KB).
V kategorii B2 – 1. místo získala Tereza Kuklová, 2. místo Kateřina Fabíková (obě SPB).
V krajském kole olympiády z francouzštiny vybojovala Anna Kameníková (KB) krásné 4. místo a Tereza Kuklová (SPB) 6. místo.
Březen
Dne 2. března navštívila naše gymmázium paní Amandine Duraz, která
pracuje jako dobrovolnice pro organizaci Campus France, která poskytuje
veškeré informace o studiu na vysoké škole ve Francii. Paní Amandine
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nám ukázala, co všechno nám tato organizace může pomoci vyřídit,
od výběru školy, vyplnění přihlášky, až po vyřízení stipendia ke studiu
i ubytování.
20. března 2017 jsme se zúčastnili předávání mezinárodních diplomů
z francouzského jazyka DELF ve Francouzské alianci v Brně. Zkoušku DELF
v letošním školním roce úspěšně vykonalo 19 studentů naší školy, a to na
úrovni A1 až B2. Diplomy studentům předal ředitel Francouzské aliance
pan Eric Baude. Při této příležitosti si studenti prohlédli brněnskou pobočku Francouzské aliance.
Duben
Návštěva dětského sboru z francouzského města Tours
a velvyslance Francie v ČR
Ve dnech 3.–5. dubna 2017 v rámci turné po několika evropských městech navštívil naše gymnázium dětský sbor z francouz ského města
Tours. Jedná se o sbor dětí a mladých ve věku 10–18 let. Sbor působí při
Konzervatoři v Tours.
4. dubna se na Bigy konal společný školní koncert francouz ského sboru a naší scholy. Akce se zúčastnil vzácný host, nový velvyslanec Francie v
České republice, pan Roland Galharague. Francouzský sbor vystoupil také
v Sále Milosrdných bratří na zahajovacím koncertu tradičního festivalu
francouzské kultury Bonjour Brno. Sbor zde přednesl skladbu složenou
speciálně pro oslavy výročí narození svatého Martina, které se ve městě
Tours konaly v roce 2016. Právě v Tours svatý Martin velkou část svého
života působil. Dnes je také patronem tohoto města.Na akci na jaře 2018
naváže návštěva našich studentů v Tours.
Francouzští hosté byli ubytováni v rodinách našich studentů. Všem
hostitelským rodinám děkujeme za jejich ochotu!
Mgr. Jana Hegerová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Jitka Piskačová (předsedkyně)
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Martina Obdržálková
Mgr. Jiří Vondra
Mgr. Miloš Winkler

2. Vzdělávání a školení učitelů
Jitka Piskačová – Veletrh nápadů učitelů fyziky, 26.–28. 8. 2016, Brno
Dílny Heuréky – 15. mezinárodní konference, 16.–18. 9. 2016, Náchod
Jana Hynštová, Jitka Piskačová – Konference projektu Elixír do škol,
12.–14. 5. 2017, Hradec Králové
Jana Hynštová, Martina Obdžálková, Jitka Piskačová – Regionální centrum Brno (pořádané ve spolupráci s nadací Depositum Bonum) – setká108
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vání fyzikářů, 1× měsíčně, Brno
Pavel Koukal – Fyzikální kavárna, PřF MU Brno, v průběhu celého roku, 1×
měsíčně, Brno
Martina Obdržálková – Honeywell Educators at Space Academy , 14.–20.
6. 2017, U. S. Space & Rocket Center, Huntsville, Alabama (USA)

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Astronomická olympiáda
Školního kola se zúčastnilo celkem 58 studentů nižšího gymnázia a 14
studentů vyššího gymnázia. Krajského kola se zúčastnilo 10 studentů,
2 studenti z kategorie GH postoupili do finále, které se konalo 19. 5. 2017
na Štefánikově hvězdárně v Praze.
V kategorii GH (prima, sekunda) byli úspěšní:
Matěj Zamazal (PA) – 1. místo v kraji, 90,5 b., 16. místo ve finále, 55 b.
Vojtěch Marek (SB) – 2. místo v kraji, 84,5 b., 12. místo ve finále, 60 b.
V kategorii EF (tercie, kvarta) byl úspěšný
Vojtěch Klapetek (TB) – 6. místo v kraji, 46 b.
V kategorii CD (kvinty, sexty, 1., 2. roč.) se úspěšnými řešiteli stali:
Adam Janík (QB) – 14. místo, 38 b.
Ondřej Brdečko (QB) – 15. místo, 35 b.
Štěpán Pikna (SXA) – 18.–19. místo, 24 b.
Martin Zavřel (1. C) – 21. místo, 22 b.
Michael Foltýn (SXA) – 22. místo, 20 b.
V kategorii AB (septimy, oktávy, 3. a 4. ročníky) se úspěšným řešitelem
krajského kola stal:
Jakub Nevídal (3. C), který se s 26 body umístil na 7.–8. místě.
Fyziklání on-line
Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes internet. Soutěžit mohou 1–5členné týmy v několika kategoriích.
V letošním roce soutěžilo na Bigy 6 týmů ze tříd 1. C, QB a SPA, a protože se soutěžilo od 17 do 20 hodin, spojili jsme soutěž s přespáváním ve
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škole. Dohled nad studenty zajistili Jitka Piskačová a Jiří Vondra. V příštím
roce hodláme akci zopakovat.
Fyzikální olympiáda
Krajské kolo
Kategorie B (septimy, 3. ročníky)
Kristýna Davídková (SPB) – 2. místo, 20 b.
Marek Soška (SPA) – 9. místo, 6 b.
Kategorie D (kvinty, 1. ročníky)
Ondřej Brdečko (QB) – 10. místo, 25 b.
Jiří Kohl (TB) – 15. místo, 19 b.
Marek Duchaň (QB) – 20. místo, 17 b.
Eva Vochozková (QB) – 25. místo, 17 b.
Kategorie E (kvarty)
Petr Zelenka (KA) – 8. místo, 32 b.
Kateřina Matulová (KB) – 12. místo, 27,5 b.
Okresní kolo
Kategorie E (kvarty)
Kateřina Matulová (KB) – 8. místo, 28,5 b.
Petr Zelenka (KA) – 12. místo, 23,5 b.
Dominik Vojta (KA) – 14. místo, 22,8 b.
Julie Rubášová (KB) – 26. místo, 9,5 b.
Kategorie G (sekundy)
Martin Zouhar (SA) – 2. místo, 36,5 b.
Josef Hynšt (SA) – 3. místo, 36 b.
Vojtěch Marek (SB) – 4. místo, 35,5 b.
Julie Štejgerlová (SA) – 7. místo, 29,5 b.
Karolína Přikrylová (SA) – 8.–10. místo, 29 b.
Klára Chudáčková (SA) – 12. místo, 27 b.
Matyáš Galvas (SB) – 13.–14. místo, 26 b.
Hana Hamingerová (SA) – 15. místo, 25,5 b.
Marie Závišková (SA) – 16. místo, 22,5 b.
Vladislava Siegelová (SB) – 18. místo, 21,5 b.
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Petr Piňos (SB) – 25. místo, 18,5 b.
Eliška Kunčáková (SB) – 30. místo, 10,5 b.
Náboj Junior
Matematicko-fyzikální soutěž, ve které čtyřčlenné týmy řeší postupně
zadané úlohy. Studentky Kateřina Matulová, Julie Rubášová, Zdeňka Kolářová a Michaela Kovářová (KB) se umístily v brněnském kole na 15. místě,
když za dvě hodiny vyřešily 18 úloh.
Soutěž N-Trophy
V letošním školním roce řešilo úlohy kvalifikačního kola pět týmů, do
finále se však žádný tým neprobojoval.
Technoplaneta
Šifrovací soutěže pro studenty nižšího gymnázia se letos zúčastnilo už
7 týmů. Tři týmy postoupily do finále, které se konalo 7. 6. 2016 v Praze.
V konkurenci 51 týmů z celé republiky se tým KAVKA ve složení Michaela Kovářová, Kateřina Matulová, Veronika Grossová, Anežka Hlaváčová
a Petr Marek umístil na 10. místě, tým SULTÁNISTÁN ve složení Vojtěch
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Marek, Jakub Chládek, Filip Fenkart a Lukáš Lejdar obsadil 18. místo a týmu
Na názvu jsme se neshodli, který byl po nehodě Vojtěcha Klapetka oslaben,
se podařilo ve složení Lukáš Pražák, Jan Tylšar, Vojtěch Brdečko a Veronika
Zelinková doběhnout do cíle před koncem časového limitu na 21. místě.
Celoročně probíhal kroužek Elektronová mikroskopie, který vedl Miloš
Winkler, navštěvovalo jej 11 studentů z primy, tercie a 1. ročníku. Studenti
prezentovali svou činnost v Urban centru v rámci Dne elektronové mikroskopie v Brně 16. 5. 2017, k této příležitosti prof. Winkler vydal brožurku
Elektronová mikroskopie na střední škole. Studenti také navázali spolupráci
s Botanickým ústavem Akademie věd a v rámci této spolupráce dokumentují rozsivky.
Vedli jsme souvislou pedagogickou praxi studentů Lucie Krézkové
(UPOL), Jakuba Píše (PřF MU), Lenky Buchtové (PřF MU), Josefa Skopalíka
(VUT Brno) a Elišky Lysoňkové (PřF MU). Vybraní studenti vyššího gymnázia se zúčastňovali již tradičně didaktického semináře na PřF MU.
Projektový týden kvart 12.–15. 9. 2016 na téma Zákulisí velkoměsta koordinovala Jitka Piskačová. Mimo jiné jsme navštívili pracoviště společnosti
E-ON, kde jsme se seznámili s fotovoltaikou, elektromobily, transformátory, transformátorovými stanicemi a informacemi o distribuční a rozvodné soustavě.
16. 9. 2016 se studenti sekund zúčastnili programu Vytěž princip o těžišti
v rámci Festivalu vědy s RWE na Hvězdárně v Brně.
Projektový týden sext a druhých ročníků 3.–6. 10. 2016 letos zajistili Pavel
Koukal, Marek Henc a Jitka Piskačová spolu s Janem Tarabou. Téma Energie na scéně bylo pojato mezipředmětově, zabývali jsme se především
vnitřní energií, studenti vyrobili jednoduché tepelné stroje a poznatky
shrnuli ve výsledné prezentaci a vytvořeném posteru.
5. 10. 2016 obě primy navštívily vědecké centrum VIDA! v rámci akce
pořádané nadací Depositum Bonum.
12. 10. 2016 zajistil hladký průběh soutěže Přírodovědný klokan Marek
Henc. Soutěže se zúčastnilo 181 studentů tercií až sext a 1. a 2. ročníků.
3. a 4. 11. 2016 v rámci Týdne vědy zajistil Pavel Koukal exkurzi na Ústav
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přístrojové techniky pro zájemce se třídami SPA, SPB, 3. B a 3. C.
10. 11. 2016 se konala na Staré radnici mezioborová soutěž Žirafa, které
se letos zúčastnily dva týmy ze třídy KB.
30. 11. 2016 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády v učebnách
informatiky, zúčastnilo se celkem 72 studentů školy 27. 3. 2017 jsme
v učebně 353 uspořádali prezenční část krajského kola této olympiády.
Řešení prezenční části se zúčastnilo 10 studentů.
30. 11. 2016 proběhla v prostorách školy internetová soutěž Fyziklání-on-line spojená s přespáváním ve škole, zúčastnilo se 21 studentů.
Dohled nad studenty zajistili Jitka Piskačová a Jiří Vondra.
Na Den otevřených dveří, 1. 12. 2016 a 1. 2. 2017, zajistil Miloš Winkler
ukázku experimentů na téma Fyzika ve službách zákona.
16. 6. 2017 byli žáci TA s Janou Hynštovou na exkurzi v Thermo Fisher
Scientific (FEI), kde si mohli vyzkoušet práci s elektronovým mikroskopem
ve špičkově vybavené laboratoři.
A v neposlední řadě dodáváme, že v letošním roce z fyziky maturovalo
celkem 21 studentů.
Mgr. Jitka Piskačová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»

PaedDr. Jolana Němcová (předsedkyně)
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Ilona Doleželová

2. Vzdělávání a školení učitelů
PaedDr. Jolana Němcová, Mgr. Ilona Doleželová – hodnotící hudební
semináře 24. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti
církevních škol, 22.–24. 3. 2017, Odry

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Pedagogické vedení (praxe) u prof. Němcové:
Pedagogická fakulta MU Brno, zimní semestr: studentky Bc. Markéta
Böhmová a Bc. Radka Těšíková

Schola Bigy
Naším hlavním cílem je doprovázet pondělní mše v aule a snažit se tak
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o vytvoření přátelské a duchovní atmosféry. V letošním roce naše schola
fungovala pod vedením Barbory Suchánkové (SPA) a Magdaleny Babákové (2. B). Přidalo se k nám 17 nových studentů, především z prvních
ročníků a prim.
Školní rok jsme zahájili poněkud netradičním způsobem, a to účastí na
Dni církevních škol, který se konal 21. září 2016 na Moravském náměstí
v odpoledních hodinách.
Koncem listopadu proběhlo první soustředění v Deblíně, a to nejen
kvůli blížícímu se Vánočnímu koncertu, ale hlavně proto, abychom se
navzájem lépe poznali. Vánoční koncert se uskutečnil 14. prosince 2016
v aule našeho gymnázia.
Za zmínku určitě stojí již tradiční Celostátní přehlídka církevních škol
v Odrách, letos v termínu 21.–24. března 2017. Již poněkolikáté naše schola vystoupila nejenom na přehlídce, ale také na Večeru chval, který živě
přenášela TV Noe.
V dubnu jsme vystoupili s dětským sborem působícím při konzervatoři
ve francouzském Tours, na němž nás poctil svou návštěvou také nový
francouzský velvyslanec pan Roland Galharague.
Celý rok bychom mohli celkově zhodnotit jako úspěšný, všichni jsme
propojeni nejen poutem přátelství, ale také poutem víry, které nám všem
dává sílu vytrvat ve všem, čeho se snažíme dosáhnout.

Maturity z HV
Všichni maturanti zvládli zkoušky na výbornou, Marta Koláčková (OKB,
zobcová flétna), Michaela Muselíková (OKB, sólový zpěv), Václav Sobotka
(OKB, klavír), Zuzana Škopová (4. A, sólový zpěv), Tereza Grolichová (4. B,
příčná flétna), Marie Hamplová (4. B, sólový zpěv), Vendula Stehlíková
(4. B, klavír), Michal Veselý (4. B, elektrická kytara), Matouš Vojtek (4. B,
violoncello) a Patrik Buchta (4. C, klavír).
Kulturní kalendář kabinetu hudební výchovy 2016/2017 – vybraná večerní
představení především z repertoáru Národního divadla Brno (opera, balet,
činohra):
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Festival Janáček Brno 2016: L. Janáček/R. Carsen: Káťa Kabanová v Janáčkově divadle; E. Grieg/Rocc: Děvče z hor a L. Janáček/Rocc: Zápisník
zmizelého (písňové cykly) v Divadle na Orlí; Milokraj se zpěvačkou Mar tou
Töpferovou v Redutě (koncert). V. Zouhar, T. Hanzlík/Rocc: La Dafne v Mozartově sále Reduty; P. Zuska/J. Pavlica, H. Górecki: Chvění v Janáčkově
divadle; B. Martinů/J. Heřman: Epos o Gilgamešovi a H. Purcell/J. Heřman:
Dido a Aeneas v Janáčkově divadle; L. Aškenazy, J. Brona/M. Františák: Jak
jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka; J. Křižan/M. Františák: Je třeba
zabít Sekala v Mahenově divadle; Vánoční koncert Mladých madrigalistů
v Konventu Milosrdných bratří Brno; B. Smetana/O. Havelka: Prodaná
nevěsta v Janáčkově divadle.
H. Ibsen/M. Františák: Paní z moře v Mahenově divadle; veřejná generálka Mozartovy Kouzelné flétny v Divadle na Orlí; K. Schulz/M. Amsler:
Kámen a bolest v Redutě; K. Saariaho/J. Heřman: Láska na dálku v Janáčkově divadle; A. Dvořák/J. Heřman: Čert a Káča v Mahenově divadle;
A. Ponchielli/T. Pilař: La Gioconda v Janáčkově divadle; G. Verdi/Z. Srba:
La Traviata v Mahenově divadle; P. I. Čajkovskij/ B. Juldašev podle M. Petipy: Spící krasavice v Mahenově divadle; K. Legátová/D. Gombár: Želary
v Mahenově divadle; Marek Svobodník, Adam Sojka a Martin Svobodník:
Game Over: „Shořet mladý aneb Proti proudu“ v Mahenově divadle;
W. Shakespeare/M. Glaser: Něco za něco v Mahenově divadle; se zájemci
z řad našich studentů divadelní představení navštívily střídavě profesorky Doleželová, Němcová, Sedláková, Valasová, Reiterová a Řeháková.
Historický vývoj melodických hudebních nástrojů (se zaměřením na strunné a dechové nástroje) nám blíže představila Mgr. Pavla Macků, PhD.
Přednáška proběhla dne 19. 9. v 1. B, dne 22. 9. v QA, dne 23. 9. ve třídě
1. A a dne 12. 10. v 1. C a QB (za pedagogických dohledů profesorek
Doleželové, Němcové, Hruškové, Hubáčkové a Vrbové – ve spolupráci
s kabinetem výtvarné výchovy).
Předmětová komise HV se potřetí zapojila do Projektových dnů 2. ročníků a sext. 3.–6. října 2016 jsme navštívili Ústav hudební vědy FF
MU Brno s přednáškou Mgr. Jana Špačka – Leoš Janáček a Brno, dále
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v Astorce – DIFA JAMU ve zkoušce studentů 2. ročníku muzikálového
herectví, následně ve zkušebním sále Divadla na Orlí a zde studenti
pod vedením Dady Klementové absolvovali tvůrčí pěveckou dílnu
a účastnili se večerního představení studentů 4. ročníku Ateliéru muzikálového herectví Hodinku na Štědrý den (písně Jiřího Bulise). V Besedním domě se nám věnoval emeritní dramaturg Dr. Jiří Beneš a byli
jsme přítomni na zkoušce Smyčcového kvarteta Filharmonie Brno
a v závěru pak na dopoledním představení Mach a Šebestová v Divadle
Radost, kdy nás manažer Radosti provedl také zákulisím divadla.
Vánoční hudební matiné se uskutečnilo dne 21. 12. 2015 v sále B5. Výzdobu sálu a drobné keramické dárečky vyrobila paní prof. Hrušková,
zvučení zajistilo rádio Proglas a Daniel Polanský (SXB). Matiné moderovala Alžběta Slámová (SXB) a Jiří Balabán (2. A). V úvodu se představila obě
oddělení naší mateřské školy – Berušky a Broučci – se třemi písničkami,
dvě vánoční písně zazpívala třída sekunda A, zde instrumentální doprovod: Barbora Pokorná – klavír, Marie Závišková – klavír, Lýdie Kubíčková
– housle, basová kytara a buben, Ellen Vališová von Sanger – housle,
Klára Čepičková, Hana Hamingerová a Martin Zouhar – zobcové flétny;
dále Sabina Dospělová (TB) – sólový zpěv s klavírním doprovodem
Patrika Buchty (4. C), Tereza Taslerová (SA) – akordeon, Patrik Buchta
(4. C) – sólový klavír, Tereza Grolichová (4. B) – příčná flétna s klavírním
doprovodem Patrika Buchty (4. C), Petr Šprta (4. C) – housle s klavírním
doprovodem Patrika Buchty (4. C), sestry Barbora (OKA) a Marie (1. B)
Vaňkovy – čtyřruční klavír a v závěru všechny sestry Vaňkovy: Veronika
(absolventka) – housle, Barbora (OKA) – klavír, Marie (1. B) – akordeon
a Tereza (j. h.) – violoncello.
Společně s kabinetem VYV proběhlo povídání terénního pracovníka
Zdeňka Pokorného z mezinárodní organizace ACET na téma „Mezilidské
vztahy, láska, sex a drogy“ dne 27. 1. ve třídě 2. A, dne 30. 1. ve třídě 2. C
a SXB, dne 10. 2. ve třídě 2. B a dne 14. 2. v SXA (domluvu koordinovala
prof. Hrušková s prof. Němcovou).
Profesorky Němcová, Doleželová, Valasová a Pavlasová využily pozvání
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manažera opery Národního divadla Brno k seznámení se s prezentací
projektu Krok za oponou dne 31. května v prezidentském salónku Janáčkova divadla, kde tento tvůrčí projekt pro studenty základních a středních škol představil umělecký šéf opery Jiří Heřman a dramaturgyně Patricie Částková. Následovalo pozvání na Ponchielliho operu La Gioconda.
J. Němcová ještě využila dalšího pozvání, a tím byl slavnostní koncert
studentů a absolventů muzikálového herectví DIFA JAMU Vivat Academia
k 70. výročí JAMU konaný na Hudební scéně Městského divadla Brno.
Závěrečné vystoupení studentů HUV 2. ročníků a tříd sext s názvem
Punto musicale v sále školy B5 proběhlo 15. června. Hudební doprovod
písní: SXA – Tereza Pečinková a Veronika Mikulíková – ukulele, akustické
kytary, Dominik Němec z 2. C – baskytara, Anna Drápalová – taneční
choreografie, moderování Gabriela Pechová a Jan Kummer; vý tvarná
po doba a výroba pozvánky a pamětních listů Gabriela Pechová; SXB –
Alžběta Slámová – kytara a moderování, Daniel Polanský – klavír a bicí;
2. A – Markéta Nečasová – klavír, Kateřina Bílková – elektrická kytara,
Ondřej Srba – cajon, Dominik Němec z 2. C – baskytara, moderování
Jiří Balabán; 2. B – Sára Koumalová a Anežka Šujanová – klavírní doprovod, Adéla Coufalová – sólový zpěv a choreografie, moderování
– Simona Kubová a Jakub Schuster; 2. C – Dominik Němec – nácvik,
klavír, baskytara a cajon, Filip Šmerda – klavír, Jakub Doležal – akustická kytara, Martina Urbánková a Marie Mádlová – sólový zpěv, Tadeáš Múdry – cajon, moderování – Vilma Pazderová a Martin Zavřel.
Společný zpěv závěrečné písně Amazing grace v aranžmá Dominika Němce z 2. C doprovázeli: Anežka Šujanová a Hana Válková (2. B) – čtyřruční
klavír, Simona Kubová, Lucie Zdražílková (2. B), Anežka Procházková (SXA)
a Alžběta Slámová (SXB) – housle, Kateřina Bílková (2. A) – příčná flétna,
Markéta Nečasová (2. A) – keyboard, Jakub Doležal (2. C) – baskytara.
Akci ozvučil pan Jaroslav Topinka z rádia Proglas.
V Den Bigy 28. června 2017 jsme opět pořádali dopoledne v sále školy
B5 Hudební matiné – bonbónky našich studentů.
Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti
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22.–24. března uspořádala Střední pedagogická a zdravotnická škola sv.
Anežky České v Odrách 24. ročník Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti, které se letos zúčastnilo více než 400 žáků z 24
škol z celé České republiky i ze Slovenska. Mezi nimi také již tradičně naše
schola pod uměleckým vedením studentky Barbory Suchánkové (SPA)
s manažerkou Magdalénou Babákovou z 2. B. Ve středu 22. března zpíval
výběr naší scholy při Večeru chval v podkroví místního Domova mládeže,
živě koncert přenášela TV Noe. Přehlídky se také zúčastnila se dvěma
autorskými skladbami Alžběta Brothánková (SPB, zpěv a klavír) a navíc
s kamarádkou Markétou Chmelíkovou (kytara, zpěv) z CMG a SOŠPg Lerchova, Brno zazpívaly dvě převzaté písně. Odborná hodnotící porota ocenila čestným uznáním za autorské skladby právě A. Brothánkovou (SPB).
V nočním bloku Galaprogramu (23. 3.) vystoupilo uskupení Break Falls
(A. Brothánková a M. Chmelíková) a Kapela, která neexistuje: The Revival ve složení: Aleš Fojtík – elektrická kytara (QA), Daniel Polanský – bicí
(SXB) a místo nemocného Vojtěcha Chalupy zaskočil Mgr. David Cindler
(baskytara) z pořádající školy.
PaedDr. Jolana Němcová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»

Mgr. Blanka Hrušková (předsedkyně)
Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D.
Mgr. Sylvie Němcová
Mgr. Marie Vrbová

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Blanka Hrušková – anglická konverzace, keramika, seminář Expresivní metody vizuálního sebevyjadřování – lektorská činnost, Středisko
služeb školám, Brno
Mgr. Sylvie Němcová – metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), Středisko služeb školám, Brno
Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D. – seminář Expresivní metody vizuálního
sebevyjadřování

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý školní rok
a výsledky v soutěžích
Výtvarná soutěž Čarovné barvy země
Naše škola zaslala celkem sedm kolektivních prací vytvořených techni120
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kou malby přírodními jíly s kaseinovým pojidlem.
Studentky naší školy vyhrály 1. místo ve III. kategorii ve složení: Julie
Rubášová, Eliška Sáčková, Kateřina Matulová (KB) – práce s názvem Řeka:
Průřez krajinou.
Práce Veroniky Flasarové, Anny Hrubé, Nely Ajvazi a Anny Kalvodové (1. B)
s názvem Hlaholice porotu rovněž zaujala a naše studentky dosáhly skvělého úspěchu – 1. místa ve IV. kategorii. Gratulujeme!
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 15. 6. 2017 na Slovanském
hradišti v Mikulčicích.
Maturitní zkoušku z výtvarné výchovy úspěšně vykonalo osm studentů s těmito pracemi:
Sára Abbasi (4. A) – Koloběh bytí (kresba)
Karolína Valoušková (4. A) – Tiché dialogy (fotografie, kolekce kreseb,
linorytů, frotáží, koláží a grafik inspirovaných fotografiemi)
Tereza Czelisová (4. B) – Tak kudy? (koláže z čajových sáčků)
Alžběta Granátová (4. B) – Nevyřčené příběhy (kresba portrétů a deníky)
Ondřej Bílek (OKA) – Stínohra (mozaika, sprej)
Marie Mlatečková (OKB) – Odrazy (fotografie a koláže na téma divadelní
hry Modrý pták)
Klarisa Kyselková (OKB) – Vypadá to na ticho (autorská kniha, monotypy)
Anna Němcová (OKB) – Tělo (malba na tělo)
Maturitní zkoušku z dějin umění vykonali všichni studenti úspěšně a někteří studenti byli přijati na vysoké školy s uměleckým zaměřením.
Pedagogickou praxi z výtvarné výchovy vykonaly v tomto školním
roce čtyři studentky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Exkurze, výstavy
V rámci letošní výuky semináře výtvarné výchovy, kde studenti získávají
průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost, jsme absolvovali
dvě exkurze za uměním. 21. 10. 2017 jsme navštívili v Moravské galerii
Mezinárodní bienále grafického designu Brno s komentovanou prohlídkou.
31. 3. 2017 proběhla architektonická exkurze, kde studenti dostali odborný
Biskupské gymnázium Brno
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výklad k vybraným památkám moderní brněnské architektury. Shlédli
jsme mimo jiné interiéry Paláce Morava architekta Ernsta Wiesnera, První
moravské spořitelny architekta Josefa Poláška či poslední dochované
funkcionalistické kavárny na ulici Josefská.
Mgr. Blanka Hrušková
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Účastníci konference na Přírodovědecké fakultě, Univerzita Karlova, Praha

1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»

RNDr. Jan Taraba, Ph.D. (předseda)
Mgr. Veronika Břečková
RNDr. Eva Dobrovolná
Mgr. Milan Haminger
Mgr. Jitka Tarabová

2. Vzdělávání a školení učitelů
RNDr. Jan Taraba – Cesta do hlubin studia chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26.–27. 10. 2016
Logické úlohy z organické chemie – Descartes, Brno, 20. 2. 2017
Mgr. Jitka Tarabová – Cesta do hlubin studia chemie, Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26.–27. 10. 2016

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Konference na Přírodovědecké fakultě
Cesta do hlubin studia chemie
Ve dnech 26.–27. 10. 2016 se čtveřice nadaných studentů: Kateřina Jahodová, Adriana Kabátová (obě 4. A), Jiří Holek (3. C) a Vojtěch Sobotka (3.C)
Biskupské gymnázium Brno
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Úspěšní maturanti ze 4. B spolu s vyučujícími

v doprovodu učitelů chemie (J. Taraby a J. Tarabové) zúčastnili odborné
chemické konference pořádané Chemickým ústavem Přírodovědecké
fakulty UK. Jednalo se již o 2. ročník vzdělávací akce nazvané Cesta do
hlubin studia chemie, která byla určena studentům i učitelům chemie
středních škol z celé České republiky. Sešlo se zde 75 studentů vyšších
ročníků gymnázií a 51 středoškolských profesorů.
Součástí programu byly přednášky z různých odvětví chemie (toxikologie, farmakologie, chemie nanomateriálů a 3D struktur aj.) doplněné
praktickou činností v laboratořích PřF UK. Středeční večer zakončila
zábavná a poučná chemická show.
Velmi příjemné překvapení nám přichystali naši studenti Jiří Holek
(3. C) a Vojtěch Sobotka (3. C), kteří v soutěži zaměřené na znalosti chemie
získali 1. místo v konkurenci ostatních studentů z celé republiky.
Přestože akce byla orientována zejména na odborné znalosti a dovednosti, užili jsme si i spoustu legrace a navázali jsme celou řadu užitečných
kontaktů.
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Odborné exkurze
Technologie čištění vody – ČOV Modřice – pro 1. ročníky
Biotechnologie čištění brněnské přehrady – pro 2. ročníky
Biotechnologie a zpracování potravin – AW Loštice, pivovar Litovel, AMD
Olomouc, R. Jelínek Vizovice – pro 3. ročníky
Chemiklání
Předmětová komise nominovala do druhého ročníku celostátní soutěže
Chemiklání pořádané Univerzitou Pardubice tým složený ze studentů 3. C
(J. Holek, V. Sobotka, L. Valíčková, Š. Nechuta a J. Švestka). Naši studenti se
i při účasti velkého počtu týmů z různých středních škol z ČR i Slovenska
rozhodně neztratili, ba naopak – výborným způsobem repre zentovali
naše gymnázium. Jejich výkony sice nestačili na stupně vítězů, ale i získané zkušenosti z vysokoškolského prostředí jsou velmi cennou odměnou,
která se jim v budoucnu nepochybně bude hodit.
Projektový týden 2. ročníků a sext
V rámci spolupráce předmětových komisí chemie a fyziky byl vytvořen
a realizován projekt určený 2. ročníkům a sextám s názvem Energie na
scéně. V chemické části projektu se studenti seznámili s různými typy
energetických zdrojů v chemických látkách, a to jak v konvenční oblasti
(ropa, uhlí, zemní plyn), tak alternativní (bioplyn a biomasa). Studenti si
vyzkoušeli nejen laboratorní měření výhřevnosti paliv (parafín a etanol),
ale měli možnost se seznámit s průmyslovým zpracováním paliva a výrobou elektrické energie.
Chemická olympiáda 2016
Předmětová komise umožnila studentům 1., 2. ročníků, kvint a sext vyzkoušet si jak po teoretické, tak po praktické stránce práci na úkolech
Chemické olympiády nad rámec běžné výuky, a porovnat si tak své
znalosti a dovednosti se spolužáky. Za zmínku stojí velmi aktivní účast
studentů QB a 2. C, kteří – i přes velkou náročnost letošní kategorie C
– skvěle uplatnili své znalosti a dovednosti.
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PCR – Praktická Copírka po Ruce – praktický vzdělávací program
15. 5. 2017 se skupinka 22 studentů (v doprovodu prof. Břečkové) zúčastnila v rámci projektu Bioskop na Masarykově univerzitě kurzu PCR
– Praktická Copírka po Ruce. Pod vedením zkušených lektorek se velké
většině z nich podařilo naklonovat bakteriální DNA a dostalo se jim i velké pochvaly za znalosti, které v tomto oboru měli.
Dne 9. 2. 2017 navštívili studenti 4. A a 4. B s profesorkou Tarabovou
chemickou laboratoř v Univerzitním kampusu Bohunice. Měli tak možnost
poznat vysokoškolské prostředí a blíže se seznámit s různými přístroji
v chemické laboratoři. Sami si mohli vyzkoušet metodu PCR, pomocí
které je možné namnožit část genetické informace, a tu následně využít k diagnostice genetických onemocnění, identifikaci osob, zjišťování
otcovství aj. Studenti si tak vyzkoušeli práci ve vědeckém a výukovém
centru MU (Bioskopu), které vede RNDr. Petra Matulová, CSc.
Naše poděkování patří doktoru Dominiku Hegerovi, který studenty
blíže seznámil s fotochemickým pracovištěm. Na vlastní oči tak studenti
viděli práci vědce, který posouvá vědu vlastním úsilím, vědomostmi, nápady, fantazií a nadšením dále a nenechá ji ustrnout v jednom bodě, který dokáže studenty nadchnout a vzbudit v nich snahu o hledání nového.
Předmětové komisi se podařilo získat formou sponzorského daru unikátní didaktickou pomůcku – Chemie a světlo, která je využitelná pro
výuku a objasnění energetických pochodů v chemických reakcí.
Předmětová komise tímto děkuje společnosti BioVendor – Laboratorní
medicína, a.s. za sponzorskou podporu ve výši více než 35 tis. Kč. Tuto, na
českém trhu naprosto ojedinělou, výukovou pomůcku dodává firma CF
Plus Chemicals, s.r.o. Získaná chemická stavebnice bude sloužit nejen ve
výuce a k motivaci studentů, ale i při prezentaci školy na různých akcích.
Práce studentů – didaktické pomůcky pro výuku
Studenti tercií se v rámci výuky pokusili vytvořit formou křížovek a doplňovaček výukové pomůcky využitelné k procvičení a zopakování
probrané látky. Nejlepší studentské práce jsou vystaveny na nástěnce
v odborné učebně.
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Projekt PCR – Bioskop

Studenti hodnotí své začátky s chemií
Studenti tercií dostali v závěru školního roku možnost zhodnotit svůj
první rok poznávání chemie. Sešla se celá řada velmi zdařilých prací, ze
kterých vybíráme následující:
Mé studium chemie na Bigy
Na Biskupském gymnáziu studuji chemii teprve první rok. Za tento rok
jsem se ale dozvěděla tolik zajímavých věcí a tolik jsem se toho naučila,
že se mi tomu ani nechce věřit.
To, co se mi na našem vyučování chemie nejvíc líbí, je to, že se můžeme zeptat kdykoli na cokoliv, co nás zajímá a nemusí to nutně být ani
k tématu nebo k probírané látce.
Hodiny chemie jsou sice super, ale i přesto se neobejdou bez méně
zajímavých látek jako například neredoxní rovnice. To se naštěstí kompenzuje tím, že děláme různé pokusy, mj. i v laboratoři, které všechny
moc baví.
Přesto, že s chemií teprve „začínám“ a mám se ještě dost co učit, tak
mě hodiny tolik baví, že jsem dokonce začala uvažovat o jejím pozdějším
studiu na vysoké škole.

Johana Křížová, TB
Biskupské gymnázium Brno
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Začínáme s chemií
Julie Tichá, Gabriela Prášková, obě TB
Chemii první rok se učíme,
trochu se u toho mučíme.
V přírodě jsou suroviny,
probíráme je u hodiny.
Teď když zaslechnu „vlastnosti chemické´´,
chytají mě záchvaty panické.
Pevné, kapalné, plynné,
už mi z toho hlava kyne.
Vodivost je pěkná svině,
i když vypadá nevinně.
Destilace potřebná je,
Morava ji využije.
Ve skladě skleněné nádoby,
umyté jen tak rádoby.
První rok chemie
Klára Tomášková, TA
Možná že tu chemii
opravdu někdy použiji.
Učíme se nazpaměť
periodickou soustavu,
někdo by si mohl říct,
že je to padlé na hlavu.
Chemie ale přece není
stále jenom o učení elektrolýza, filtrace,
to může být i legrace.
Výbušniny, žíraviny,
někdo by se mohl bát,
když dáváš v hodině pozor,
nic se ti nemůže stát.
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»

Ing. Andrea Buchtová (předsedkyně)
Mgr. Renata Fojtů
RNDr. Alena Pavlačková (ICT koordinátorka)
Mgr. Jiří Vondra
Stanislav Oborný (správa počítačové sítě)
Ing. Vít Synek (správa počítačové sítě)
Mgr. Vojtěch Maša (správa www stránek)

2. Vzdělávání a školení učitelů
Všichni učitelé předmětové komise – školení na e-learningový systém
MOODLE
RNDr. Alena Pavlačková – školení SAS
Mgr. Renata Fojtů – účast na workshopech pořádaných Ústavem informatiky Akademie věd ČR

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Aktivity studentů
I v letošním roce se našli studenti, kteří se účastnili vícedenních akcí, na
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kterých trávili čas s počítačem, ale v jiném duchu, než je obvyklé.
Studentské trenérské centrum
V roce 2014 jsem se, díky naší škole, dozvěděl o zajímavém programu
od společnosti Microsoft zaměřený na studenty – Studentské trenérské
centrum (STC). Neváhal jsem a přihlásil jsem se. Než jsem se stal členem
pro gramu STC, musel jsem absolvovat dvoukolové výběrové řízení –
kolo krajské a česko-slovenské. Díky přípravě z výuky a již dříve získaným
vědomostem, jsem výběrové řízení zvládl. Tento program mi nabídl
mnoho nových možností.
Mohl jsem se účastnit zajímavých přednášek, získat některé produkty
společnosti Microsoft zdarma, posléze také certifikát Microsoft Office
Specialist, potkat osobně některé zaměstnance českého Microsoftu
a v neposlední řadě jsem poznal spoustu talentovaných členů STC.
Kromě výše uvedené náplně, zahrnoval tento program také výuku programovacích jazyků platformy NET (C#, VB, F#, atd.) a podrobnou práci
nejpoužívanějšími produkty Microsoftu – tj. Microsoft Office, Office 365,
Windows, Visual Studio a konzoli XBOX. Tento tříletý program, během
kterého jsem několikrát navštívil budovu Microsoftu (včetně letního
pobytu v Praze), byl zakončen závěrečnou prací. Studenti si mohli vybrat
z více okruhů: naprogramování univerzální aplikace pro Windows (tj. pro
počítače, tablety i mobilní telefony), návrh a správa školní sítě, nasazení
Microsoft Office 365 aj. Program byl pro mne velmi přínosný.
Tadeáš Cvrček (OKB)
Zpráva ze semináře pořádaného Akademií věd ČR
na téma Člověk, země, vesmír
Seminář je jedním z několika již uskutečněných seminářů. Je určen pro
středoškolské studenty i pro jejich pedagogy. Obsahem jsou odborné
přednášky i workshopy, které probíhají v různých městech již šestým
rokem. Studenti i učitelé se mohou seznámit s aktuálními poznatky ze
světa vědy a výzkumu v ČR. Obsahově přednášky pokryly oblasti biologie, chemie, informatiky, astrofyziky, fyziky.
Ing. Andrea Buchtová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»

Mgr. Martin Doležel (předseda)
Mgr. Karel Mikula
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Josef Valenta – Den latiny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova,
Praha, 22. 11. 2016

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Projektový týden
V rámci Projektového týdne sext a 2. ročníků se v říjnu 2016 uskutečnil
tradiční společný projekt předmětové komise latiny a dějepisu – zájezd
do severní Itálie (Padova, Benátky, Verona, Mantova, Treviso). Z řad učitelů se poznávacího zájezdu zúčastnili PhDr. Irena Nekvindová, Mgr. Lenka
Valasová, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Vladimír Krátký a Mgr. Josef Valenta.
Účastníci exkurze si z tohoto malebného koutu Evropy přivezli domů
nezapomenutelné zážitky.
Maturita z latiny
Po dvouleté přestávce jsme v letošním školním roce byli svědky maturitní
zkoušky z latiny, pro kterou se rozhodli studenti Ondřej Kadaňka (4. A) a Jakub Slavík (4. B). Na maturitní zkoušku je připravoval pan ředitel Mgr. Karel
Mikula, který je také před maturitní komisí zkoušel. Oba studenti, kteří se
k maturitě dostavili v tógách, odmaturovali úspěšně. Gratulujeme!
Mgr. Martin Doležel

Biskupské gymnázium Brno

131

Matematika

1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Milan Haminger (předseda)
RNDr. Eva Dobrovolná
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jana Hynštová
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Eva Plechlová
Mgr. Martina Obdržálková
Mgr. Jitka Piskačová
RNDr. Jana Stará
Mgr. Jiří Vondra

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Matematický klokan – mezinárodní matematická soutěž v řešení logických úloh
21. 3. 2017 proběhl na naší škole už 11. ročník této soutěže. Soutěž se
těšila velkému zájmu studentů, hlavně z řad nižšího gymnázia. Celkem
soutěžilo 100 studentů v kategorii benjamin, 101 studentů v kategorii
kadet, 128 studentů v kategorii junior a 70 žáků v kategorii student.
Matematická olympiáda
Naši studenti se zúčastnili všech kategorií Matematické olympiády
v Brně. Velkého úspěchu v městském kole se nám podařilo dosáhnout
v primách, kde jsme obsadili velký počet medailových umístění. Rovněž
se výrazně dařilo našim sekundám, terciím a kvartám.
Pythagoriáda
Naši studenti se opět zúčastnili populární matematické soutěže Pythagoriády. Dopadli jsme velmi dobře ve všech kategoriích. Naši šikovní studenti vyhráli městské kolo v kategorii 6. a 7. ročníků.
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Homo špekulus
Soutěž organizují profesoři Henc a Haminger. Studenti pravidelně každých 14 dní dostávají trojici úloh, které pak mohou řešit a případné
odpovědi vhazují do připravených schránek. Poslední, 138. kolo, vyhrála
třída 3. C. Soutěže se pravidelně se zúčastňují třídy QA, obě kvarty, 2. C
a 3. C.
Státní maturita
Naše gymnázium dosáhlo velkého úspěchu. V silné konkurenci 170 škol
z České republiky se umístilo na 6. místě v počtu nejlepších přijatých
absolventů středních škol v České republice do 1. ročníku na VUT v Brně
v akademickém roce 2016/2017. V předchozích letech jsme se pravidelně
umísťovali v první desítce.
Kritériem hodnocení byla maturita z matematiky a anglického jazyka.
Preferováni byli rovněž studenti, kteří úspěšně absolvovali v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pilotní zkoušku
„matematika +“.
Většina studentů letošních maturitních ročníků, kteří si zvolili ve státní
maturitě matematiku, prospěla výborně nebo chvalitebně.
Soutěž v sudoku
6. 2. 2017 se na Gymnáziu Brno (třída Kpt. Jaroše) konalo regionální kolo
soutěže v sudoku.
Naše týmy naši školu velmi úspěšně reprezentovaly. Tým Ne sis cygnus!
ve složení: Veronika Kvapilová, Jana Matušková, Kateřina Mittnerová (3. A)
obsadil skvělé 3. místo a postoupil do celostátního finále. Tým Draci ve
složení Tereza Křístková, Jan Panovský, Václav Škarda (SXA) se umístil na
krásném 8. místě.
Technoplaneta
Již tři roky se studenti naší školy zapojují do týmové šifrovací soutěže
Technoplaneta, která je internetová a probíhá od konce února do půlky
května. Letos šifry řešilo celkem 229 týmů z České republiky a Slovenska,
z toho sedm týmů bylo z Bigy. Tři naše nejlepší týmy postoupily do finále,
Biskupské gymnázium Brno
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které se konalo ve středu 7. 6. 2017 v Hostivařském lesoparku v Praze.
Utkalo se zde celkem 51 nejlepších týmů z internetové části.
Tým Na názvu jsme se neshodli ve složení: Vojtěch Brdečko, Lukáš Pražák,
Jan Tylšar, Veronika Zelinková (všichni TB), který v internetové části soutěže obsadil 7. místo, byl po nehodě Vojtěcha Klapetka oslaben, přesto
došel před časovým limitem do cíle a celkově vybojoval 21. místo.
Tým Kavka ve složení Veronika Grossová, Anežka Hlaváčová, Michaela
Kovářová, Kateřina Matulová, Petr Marek (KB) skončil v internetové části
soutěže na 12. místě, ve finále si doběhl pro krásné 10. místo.
Tým Sultánistán (Vojtěch Marek, Lukáš Lejdar, Jakub Chládek a Filip Fenkart – SB) letos v internetové části soutěže skončil na 22. místě, ve finále
se umístil na 18. místě.
Soutěž MaSo
Letos poprvé jsme se zúčastnili týmové matematické soutěže MaSo.
V tomto klání soutěžící řešili logické úlohy, strategické uvažování a týmovou spolupráci. Naše čtyři týmy byly složené ze studentů kvarty B
a obou sekund. V brněnské části soutěžilo celkem 30 týmů, naši studenti
obsadili 4., 10., 17. a 26. místo.
Výsledková část Matematické olympiády
Kategorie Z6
1. místo – Kristýna Dominiková, Matyáš Lepka (oba PA), Eduard Moll (PB),
Petra Wochová (PB), Matěj Zamazal (PA); 3. místo – Šimon Genčur (PA)
Kategorie Z7
1. místo – Vojtěch Marek (KB)
Kategorie Z8
1. místo – Anežka Babáková, Aneta Báčová, Markéta Kampánová, Ondřej
Podivínský, Matěj Pola, Klára Tomášková (všichni TA); 2. místo – Anežka
Hurtová, Šimon Staněk (oba TA), Jiří Kohl (TB); 3. místo – Šimon Pokorný,
Eliška Štykarová, Judita Trávníčková (všichni TA)
Kategorie Z9
2. místo – Julie Rubášová (KB); 5. místo – Markéta Lejdarová (KA)
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Kategorie C – krajské kolo
8. místo – Dominik Brázdil (1. B); 14. místo – Ondřej Brdečko (QB)
Pythagoriáda – městské kolo
Kategorie 6. třída
1. místo – Tomáš Barteček (PB); 2. místo – Matyáš Lepka (PA); 3. místo –
Eduard Moll (PB)
Kategorie 7. třída
1. místo – Vojtěch Marek (SB)
Kategorie 8. třída
2. místo – Markéta Kampánová, Eva Műllerová (obě TA); 3. místo – Vojtěch
Klapetek, Vojtěch Brdečko, Jiří Kohl (všichni TB)
Matematický klokan, školní kolo
Kategorie benjamin
1.–2. místo – Jolana Sedlářová (SA); 1.–2. místo – Josef Hynšt (SA); 3. místo
– Vojtěch Marek (SB)
Kategorie kadet
1. místo – Michal Čupr (KA); 2. místo – Eliška Mezerová (KA); 3. místo – Jiří
Kohl (TB)
Kategorie junior
1. místo – Pavel Konopka (SXB); 2. místo – Jakub Urban (SXA); 3. místo –
Jan Panovský (SXA)
Kategorie student
1.–2. místo – Jakub Daněk (SPB); 1.–2. místo – Jakub Chyba (OKB); 3. místo
– Marek Pospíšil (SPB)
Mgr. Milan Haminger

Zlatí matikáři
Řekněte malému dítěti, ať nakreslí trojúhelník. Pravděpodobně bude rovnostranný. Dítě by trojúhelník nejspíš poznalo, i kdyby byl poněkud atypický, takový ale většinou nenamaluje.
Tento princip nemusíme pozorovat jen u trojúhelníků a malých dětí,

Biskupské gymnázium Brno

135

Matematika

zajímavá je analogie s obdélníkem. Možná nebude na první pohled tak
zřejmá, ale když někoho poprosíme, aby načrtl obdélník, povšimneme si,
že se stejně jako dítě na začátku bude spíše vyhýbat extrémům a nakreslí
obdélník „tak akorát“. V tomto případě je ovšem těžší určit, co to znamená, protože dokonale souměrný čtyřúhelník je čtverec a všichni přeci
víme, že to je něco úplně jiného … Důležitý je poměr stran, pokud bude
jedna několikrát delší než druhá, bude nám útvar připomínat spíš nudli,
budou-li strany podobné, spleteme si jej se čtvercem. Poměr delší strany
k té kratší se bude pravděpodobně blížit číslu, jehož hodnota je přibližně
1,618 a které je v matematice označováno symbolem φ. Tomuto poměru
se říká zlatý poměr či zlatý řez a pro svou sympatičnost lidskému vnímání je hojně využíván v umění.
Věděli jste to? Naši učitelé matematiky toto transcendentní iracionální
číslo znají, ale to není jediný dokonalý poměr, který ovládají. Jak řekla má
spolužačka: „Můj názor na výuku matematiky na této škole? Super! Jak
jinak, když máme toho nejlepšího matikáře na světě. Vždyť umí dokonale
odhadnout poměr mezi tempem a náročností výuky, mezi tím co, a jak
se učíme.“
Tímto bych chtěla za všechny vděčné studenty poděkovat všem našim
učitelům matematiky, kteří dokáží ve výuce v onom dokonalém poměru
spojit rozum a srdce.
Pavla Procházková (QA)
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»

R. D. ThLic. David Ambrož (spirituál školy, předseda)
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Veronika Řeháková, SDJ
Mgr. Pavel Vaněk

Výuka náboženství na naší škole je povinnou součástí rozvrhu a je rozčleněna následujícím způsobem. Studenti osmiletého gymnázia se věnují v primě tématům souvisejícím se základy víry, v sekundě a tercii se
seznámí s Biblí, v kvartě je tématem etika, v kvintě a sextě na ně „čeká“
religionistika, v septimě problematika duchovního života a v oktávě se
seznámí s pohledem křesťanství na aktuální (a často) nejednoznačné
otázky. Studenti čtyřletého studia se seznámí se stejnými tématy, ale
musí to stihnout v kratším čase, což je samozřejmě pro všechny zúčastněné náročnější.

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
Kromě vlastní výuky náboženství nabízí Biskupské gymnázium studentům i jiné možnosti prohloubení víry, jako je např. možnost účastnit se
soutěže Bible a my nebo různých exkurzí a přednášek organizovaných
zejména profesorkou Řehákovou. Studenti a vyučující mají k dispozici
i jiné nabídky, které nejsou přímo vázány na činnost předmětové komise.
K těm již dlouholetým patří:
» mše svatá za studenty, profesory a zaměstnance našeho gymná zia, která se koná každé pondělí místo 1. vyučovací hodiny
v aule školy
» tyto mše byly několikrát za rok slouženy nejen naším otcem
spirituálem, ale i jinými pozvanými kněžími
» mše doprovází naše schola a tradičně jednou za rok slyšíme jako
doprovod ke mši gregoriánský chorál v podání Svatomichalské
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»
»

»

gregoriánské scholy Josefa Gerbricha
kromě pondělních mší je složena každý den mše svatá ve školní
kapli
modlitba Anděl Páně (resp. velikonočních a vánočních mariánských antifon), která se koná každý den o polední přestávce ve
školní kapli
možnost využít služeb školního spirituála P. Davida Ambrože
(svátost smíření, duchovní rozhovor)

To, že se náboženská výchova a její témata stávají součástí života nám
svěřených středoškoláků, by mělo být poznat v mnoha rovinách života.
Rád bych vyzvedl jednu z nich, a to jsou vandalské nápisy na sklápěcích
stolcích v aule, kde kromě (převažujících) nesmyslů můžeme objevit
např. schéma silně připomínající půdorys Šalomounova chrámu v Jeruzalémě nebo zcela jednoznačnou výzvu zbožného vandala na stolku ve
třetí řadě: „Potřebuješ Krista“ => hledej (Jan 3,16).
Mgr. Pavel Kubíček
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Hana Hrochová (předsedkyně)
Mgr. Petr Koutný
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Richard Pták
Mgr. Selina Seitz
Mgr. Tomáš Vaněk
Mgr. Lucie Zavřelová

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Melk – půlroční studijní pobyt studentů na Stiftgymnasium Melk
Výměnný pobyt v partnerské škole ve Stuttgartu – letos se zúčastnilo 11
studentů
Soutěž s Ackermann – Gemeinde
Projektový týden – ve spolupráci s předmětovou komisí ZSV (letos na
téma Česko-německo-židovské soužití v Brně)
Den národnostních menšin
Konverzační soutěž
Pouť smíření – žurnalistický workshop
Vánoční exkurze do Vídně
Den národnostních menšin
21. května 2017 proběhl v Lužáneckém parku již 15. Den národnostních
menšin. V rámci programu vystoupili také studenti němčiny z 2. ročníku,
kde zastoupili Německé kulturní sdružení a zazpívali tři písně současných
německých interpretů. O pestrosti kultur, jejíž příslušníci na jižní Moravě
žijí, nás přesvědčila nejen vystoupení jednotlivých spolků, ale také pěkně
vyzdobené stánky, na kterých bylo možné se o národnostních menšinách dozvědět více a případně ochutnat to nejlepší z jejich gastronomie.
Díky patří všem vystupujícím studentům z 2. A a 2. B!
Žurnalistický workshop
V rámci festivalu Meeting Brno se naši studenti a studentky účastnili
Biskupské gymnázium Brno
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workshopu, v němž se naučili základy žurnalistické práce. Workshop se
konal v rámci Pouti smíření, kterou si Brno připomíná vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce.
Soutěž s Ackermann-Gemeinde
Již pošesté se studenti mohli zúčastnit soutěže o pobyt ve Stuttgartu.
Tuto možnost nabízí společnost Ackermann-Gemeinde ze Stuttgartu,
což je katolická organizace usilující o dobré německo-české sousedské
vztahy.
Zájemci ze třetích ročníků a septim – němčináři s výborným prospěchem (jedna z podmínek účasti) vypracovali projekt, tentokrát s námětem Welche Rolle spielt Religion deiner Meinung nach heute in der Gesselschaft und soll sie küngtig spielen? Výhru a pobyt ve Stuttgartu získali
Michael Beneš (SPA) a Klára Königová (3. B). Do Stuttgartu si každý z nich
mohl vzít s sebou jednu osobu. Gratulujeme!
Mgr. Hana Hrochová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»

PaedDr. Simoneta Dembická (předsedkyně)
Mgr. Petr Koutný
Mgr. Juana Monreal, Ph.D.

2. Vzdělávání a školení učitelů
PaedDr. Simoneta Dembická, Mgr. Juana Monreal, Ph.D. – Asistentes en
la actividad Congreso Presencial XI Encuentro de Profesores de ELE, Instituto Cervantes, Praha, 4.–5. 11. 2016

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Na přelomu září a října jsme vyjeli na čtrnáctidenní studijně-poznávací
zájezd do Španělska, tentokrát společně se studenty z Gymnázia Matyáše
Lercha. Naše již tradiční trasa zahrnovala rušná velkoměsta Madrid a Barcelonu, nejkrásnější historické město Toledo, v němž se snoubí dědictví
křesťanské, židovské a islámské kultury a perly ohnivé Andalusie Córdobu,
Sevillu a Granadu. Nechyběla ani moderní architektura středomořské Valencie, návštěva britského Gibraltaru s nezbednými opičkami, templářský
hrad či procházky přírodními rezervacemi Hoces del Duratón a Cabo de
Gata. Během našeho pestrého putování jsme si užili slunce, pláže a moře
Biskupské gymnázium Brno
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a ochutnávali jsme nejen místní tapas, ale i otevřenou a přátelskou atmosféru této krásné země. Studenti sext a druhých ročníků během zájezdu
podnikli dobrodružnou Cestu za architekturou Španělska (od gotiky přes
islám po modernu) v rámci Projektového týdne.
V květnu se skupina jedenácti studentek zúčastnila týdenního jazykového kurzu ve Valencii. Kromě jazykové výuky absolvovaly zajímavé mimoškolní aktivity jako výlet do přírodní rezervace La Albufera, komentovanou
prohlídku města, návštěvu muzea, představení flamenka či projížďku na
kolech do La Ciudad de las Artes y Las Ciencias s moderní architekturou
slavného valencijského architekta Santiaga de Calatravy.
Konverzační soutěž ve španělském jazyce
Letos naši školu reprezentovali v krajském kole soutěže ve španělštině
celkem čtyři studenti, kteří soutěžili ve dvou kategoriích. V silné konkurenci se podařilo Anně Homolové (SXB) získat krásné 3. místo a Dorotě
Čápové (SPB) 4. místo.
Olimpiada de Mundo Hispano
V prosinci se šest studentů naší školy zúčastnilo finále olympiády ve
španělštině, které se konalo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
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v Brně. V 1. kategorii se Marie Hudcová a Adam Havlíček (oba SXB) umístili
na 5. a 6. místě, ve 2. kategorii získala hezké 4. místo Michaela Bohušová
(OKB).
Ibérica Creativa
Jako každý rok jsme poslali výtvarné práce našich studentů i do soutěže
Ibérica Creativa.
Soutěž přináší vzdělávacím institucím nabídku tvůrčích aktivit, které si
kladou za cíl podnítit zájem žáků o studium španělštiny a umožnit jim
vytvořit si pevnější vazby k hispánské a iberoamerické kultuře. Letošní
téma soutěže bylo věnováno původním kulturám Latinské Ameriky.
Pobyt ve Valencii
6. 5. 2017 vyrazila skupina jedenácti dívek z našeho gymnázia a Gymná zia
Matyáše Lercha na týdenní exkurzi do třetího největšího města Španělska – Valencie. Hned den po příjezdu jsme se vydaly na výlet do nedaleké přírodní rezervace La Albufera. Tato rezervace je tvořena lagunou se
sladkou vodou a hnízdí zde vzácné ptactvo, které jsme mohly pozorovat
z rozhledny. Po laguně jsme se též projely lodí, kde jsme se dozvěděly
spoustu zajímavých informací o tomto místě přímo od kormidelníka.
Nakonec jsme se vykoupaly na nádherné písčité pláži.
Další dny jsme vždy ráno chodily do jazykové školy, kde jsme byly rozdělené do skupin se studenty z různých zemí, kteří ovládali jazyk na stejné úrovni jako my. Odpoledne jsme měli bohatý program. Nejvíce mě
zaujala projížďka na kolech do moderní části města – Ciudad de las Artes
y las Ciencias, protože bylo krásné počasí a tamní architektura je zkrátka
dech beroucí. Také se mi líbila prohlídka starého města a ochutnávka
místního osvěžujícího nápoje jménem horxata nebo typického jídla
v po době tapas, jako jsou třeba slávky nebo ryby. Zajímavé bylo také
představení flamenka, při kterém na nás dýchlo opravdové Španělsko.
Týden nám utekl jako voda a myslím, že naše španělština přešla z učení
se gramatiky ve škole do praktického života, a to je na tom nejcennější!
Helena Havelková (SPB)
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Jakub Zatloukal (předseda) – plavání, basketbal, fitness
Mgr. Alice Bílková – atletika, kin-ball
Ing. Věra Helceletová – stolní tenis, aerobic, šachy
Mgr. Jindřiška Horáková – volejbal
Mgr. Kateřina Krumpholcová – zdravotní TV, gymnastika dívky
Mgr. Michal Kubíček – turistika, lyžování
Mgr. Martina Punčochářová – atletika
Mgr. Michal Snopek – úpoly, posilování, gymnastika chlapci
Mgr. Pavel Vaněk – fotbal, nohejbal a snowboard
Mgr. Tomáš Vaněk – florbal, vodácké sporty, potápění

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Kateřina Krumpholcová, Mgr. Martina Punčochářová, Mgr. Alice
Bílková, Mgr. Jindřiška Horáková, Mgr. Pavel Vaněk, Ing. Věra Helceletová
– Tělo, Praha, 24.–26. 8. 2016
Ing. Věra Helceletová – Netradiční sporty, Brno, 2. 6. 2017
Ing. Věra Helceletová – Pain Free Fitness, 18. 6. 2017
Mgr. Martina Punčochářová – Netradiční sporty, Brno, 9. 6. 2017
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3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
V letošním roce se opět uskutečnilo během ledna a února šest lyžařských
výcvikových kurzů v Rokytnici nad Jizerou a také tři vodácké kurzy v květnu a červnu na řece Vltavě určené pro studenty třetích ročníků a septim.
Kroužky
Letos se mohli studenti zapojit do kroužků kin-ballu, volejbalu a kopané
chlapců.
V letošním školním roce také probíhal kroužek Sportík se školkou, a to
každou středu v tělocvičnách naší školy.
Bigy chce novou posilovnu
V roce 2016 předmětová komise uvedla nový projekt – veřejnou sbírku
na posilovnu. Projekt pokračuje do konce roku 2018. V první etapě jsme
oslovili fyzické osoby – tj. rodiče, studenty, absolventy a přátele Bigy. V další etapě hodláme oslovit tuzemské i zahraniční úřady, instituce a firmy.
Informace o sbírce jsou k dispozici na webových stránkách – www.posilkabigy.cz a na facebookovém profilu: www.facebook.com/posilkabigy/.
Projekt je společným nápadem učitelů a studentů Bigy – jmenovitě Mgr.
Michala Snopka, Jana Poláška, Šárky Portešové a Vojtěcha Sobotky.
Běžecký závod
Naše komise se rozhodla založit novou tradici – veřejné běžecké závody
s názvem Běhej Bigy. Jde o běh do vrchu Wilsonovým lesem. První ročník by se měl uskutečnit v květnu 2018.
Mgr. Jakub Zatloukal

Výsledky sportovních akcí
ZÁŘÍ
20. 9. 2016 CORNY POHÁR – ATLETIKA: družstva Brno
DÍVKY – 2. místo V OKRESNÍM KOLE (16 družstev)
Alžběta Jeřábková (SPB), Veronika Švejnohová (4. B), Monika Jašková (4. B),
Anna Jarošová (SXA), Dominika Bochníčková (3. C), Anežka Kaňová (4. C),
Magdalena Heroschová (4. B), Michaela Macko (QB)
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JEDNOTLIVCI: 1. místo – 800 m: Alžběta Jeřábková (SPB), 2. místo – skok
vysoký: Dominika Bochníčková (3. C), 1. místo – štafeta (100–200–300–400
m): Bochníčková, Švejnohová, Jeřábková, Kaňová
CORNY POHÁR – ATLETIKA: družstva Brno
CHLAPCI – 2. místo V OKRESNÍM KOLE (19 družstev): Jakub Kotek (SXB), Matouš Vojtek (4. B), Ondřej Šípek (QB), Marek Pokorný (2.C), František Tihlařík
(4. C), Jiří Brtník (2. B), Vojtěch Kovanda (3. C), Ondřej Bílek (OKA), Dominik
Klaška (OKB), Patrik Steffel (SPB)
JEDNOTLIVCI: 1. místo – 400m: Jiří Brtník (2. B), 2. místo – štafeta: Bílek,
Brtník, Klaška, Vojtek
27. 9. 2016 CORNY POHÁR – ATLETIKA: družstva Břeclav
DÍVKY – 5. místo V KRAJSKÉM KOLE (8 družstev): Alžběta Jeřábková (SPB),
Veronika Švejnohová (4. B), Monika Jašková (4. B), Anna Jarošová (SXA),
Dominika Bochníčková (3. C), Anežka Kaňová (4. C), Magdalena Heroschová
(4. B), Barbora Machová (3. B), Anna Drápalová (SXA)
CORNY POHÁR – ATLETIKA: družstva Břeclav
CHLAPCI – 4. místo V KRAJSKÉM KOLE (7 družstev): Jakub Kotek (SXB), Matouš Vojtek (4. B), Ondřej Šípek (QB), Marek Pokorný (2. C), František Tihlařík
(4. C), Jiří Brtník (2. B), Vojtěch Kovanda (3. C), Ondřej Bílek (OKA), Dominik
Klaška (OKB), Patrik Steffel (SPB)
ŘÍJEN
4. 10. 2016 PŘESPOLNÍ BĚH – ATLETIKA: družstva Brno
DÍVKY – 4. místo V OKRESNÍM KOLE: Alžběta Jeřábková (SPB), Veronika
Švejnohová (4. B), Sára Kopecká (4. C), Magdalena Cinková, (QA), Terezie
Soukupová (1. C), Klára Šeligová (1. C)
JEDNOTLIVCI – 2. místo – Alžběta Jeřábková (SPB)
CHLAPCI – 2. místo V OKRESNÍM KOLE: Ondřej Bílek (OKA), Dominik Klaška
(OKB), Šimon Vantuch (1. C), Vojtěch Šebela (1. C), Petr Cigánek (SA)
13. 10. 2016 Inter G Cup v kin-ballu
8. místo: Oskar Bařinka (kapitán týmu, KA), Vít Puža (KB), Tomáš Sedláček
(QB), Marek Ducháň (QB), Lenka Stejskalová (3. B), Barbora Machová (3. B),
Ludmila Mašterová (3. B), Anna Kroulíková (3. A)
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15. 10. 2016 FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SOKOLŮ 2016: Brno – Bigy
1. místo – MALŮŠEK UNITED EMIRATES (kapitán Václav Tymočko, 4. B)
2. místo – TARDIGRADA MLADŠÍ (kapitán Matouš Blaňka)
3. místo – Z-TOHO-VEN (kapitán Jan Panovský, SXA)
16. 10. 2016 TURNAJ VE STREETBALU: Brno
1. místo – HAWAII (kapitán David Vítek), 2. místo – OZZOTÝM (kapitán Jan
Olbort), 3. místo – VINSANITY LIONS (kapitán Marek Šudák, KA)
18. 10. 2016 STOLNÍ TENIS: Brno
čestná reprezentace: Jakub Slavík (4. B), Jiří Urban (2. B), Adam Novak (QA)
19. 10. 2016 ULTIMATE FRISBEE: Brno
1. místo: Matyáš Brandstetter (1. B), Ondřej Batůšek (1. B), Vojtěch Kundera
(1. B), Jakub Holuša (1. B), Lenka Chmelíčková (1. B), Jiří Červenka (1. A), Martin
Tůma (1. A), Klára Šikulová (1. A), Štěpán Pikna (SXA), František Szczepanik
(QA), Jáchym Sláma (OKA)
LISTOPAD
29. 11. 2016 ŠACHY – chlapci starší: Brno
3. místo: Vojtěch Jurásek (1. C), Michal Žitný (1. C), Šimon Fouček (3. B), Filip
Šmerda (2. C), Václav Sobotka (OKB)
ŠACHY – chlapci mladší: Brno
8. místo: David Stankovič (KB), Jan Hranička (KB), Vít Puža (KB), Jiří Kohl (TB)
PROSINEC
1. 12. 2016 STŘEDOŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – CHLAPCI
čestná reprezentace: Ondřej Bílek (OKA), Jan Menšík (OKA), Dominik Turan
(OKA), Jan Němec (4. B), Sebastian Bajgar (4. C), Petr Šprta (4. C), David
Menšík (2. B), Petr Kořenek (2. A), Šimon Varaus (2. A), Jan Musil (QA)
5.–6. 12. 2016 STŘEDOŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – DÍVKY
postup do semifinále: 5.–6. místo: Noemi Dvořáčková (OKB), Anna Grabovská (3. A), Žaneta Grossová (3. A), Kristýna Cahlíková (3. B), Marta Hermanová (3. B), Klára Königová (3. B), Barbora Machová (3. B), Lenka Stejskalová
(3. B), Klára Vičíková (3. B), Eva Vejmělková (3. B), Kateřina Buchlovská (3. C),
Šárka Portešová (3. C), Kateřina Stejskalová (3. C)
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8. 12. 2016 SILOVÝ ČTYŘBOJ ŽÁKŮ: Brno
čestná reprezentace
Vít Sobotka, Milan Haminger, Martin Jakubčík a Jan Hranička (všichni KB)
BŘEZEN
8. 3. 2017 PŘEBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ: Velké
Meziříčí
2. místo: Matyáš Galvas (SB)
8. 3. 2017 SILOVÝ ČTYŘBOJ HOCHŮ SŠ: BRNO
7. místo – OKRESNÍ KOLO a 10. místo – KRAJSKÉ KOLO
Pavel Asmus (SXA), Martin Tůma (1. A), Jan Lorenc (SPA), Samuel Štěpán (3. C)
8. 3. 2017 ČTYŘBOJ ZDATNOSTI DÍVEK SŠ: BRNO
4. místo – OKRESNÍ KOLO a 7. místo KRAJSKÉ KOLO
Eliška Kouřilová (QB), Anežka Kaňová (4. C), Martina Kalajová (4. C), Lucie
Petrová (1. B), Daniela Bártková (2. B)
20. 3. 2017 PÓDIOVÉ SKLADBY: Brno
ŠKOLNÍ KOLO – nižší gymnázium
primy + sekundy: 1. místo SA, 2. místo PB, 3. místo PA
tercie + kvarty: 1. místo KB, 2. místo TA, 3. místo TA
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30. 3. 2017 KRAJSKÉ KOLO POHYBOVÝCH SKLADEB: Brno
4. místo
SA – BICREWGY
KB – ARMY GYRLS
DUBEN
6. 4. 2017 12. ROČNÍK PŘEBORU CÍRKEVNÍCH STŘ. ŠKOL ČR VE FLORBALE
CHLAPCŮ
3. místo: Ondřej Bílek (OKA), Jan Menšík (OKA), Dominik Turan (OKA), Jan
Němec (4. B), Sebastian Bajgar (4. C), Václav Šmatera (4. C), Michal Dvořák
(4. C), Petr Šprta (4. C), David Menšík (2. B), Jan Musil (QA)
24. 4. 2017 TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL ČR VE FLORBALE DÍVEK
4. místo: Marie Hamplová (4. B), Petra Antlová (4. C), Kristýna Cahlíková (3.
B), Klára Königová (3. B), Barbora Machová (3. B), Lenka Stejskalová (3. B),
Klára Vičíková (3. B), Kateřina Buchlovská (3. C), Šárka Portešová (3. C), Kateřina Stejskalová (3. C), Anastázie Drápalová (1. A)
24. 4. 2017 JUNIORSKÝ MARATON: Brno
8. místo: Ondřej Bílek (OKA), Jakub Jiříkovský (SXA), Tadeáš Múdry (2. C),
Alžběta Jeřábková (SPB), Štěpán Nechuta (3. C), Veronika Švejnohová (4. B),
Sebastian Janda (SXA), Anežka Kaňová, (4. C), Sára Kopecká (4. C)
26.–27. 4. 2017 MISTROVSTVÍ ČR V KIN-BALLU: Praha
6. místo – SŠ (VG): Marek Duchaň (kapitán – QB), Tomáš Průša (SXB), Pavel
Asmus (SXB), Barbora Machová (3. B), Tomáš Sedláček (QB), Eliška Halouzková (QA), Ludmila Mašterová (3. B)
4. místo – (NG): Oskar Bařinka (kapitán, KA), Ema Bagarová (KB), Anežka
Hlaváčková (KB), Barbora Uhrová (KB), Vít Puža (KB), Karel Asmus (KB)
KVĚTEN
25. 5. 2017 FAST běh projektu HOBIT: Brno
3. místo: Tomáš Hanus, Vendula Klíčníková, Lucie Všianská (všichni KB)
4. místo: Martina Pokorná, Veronika Obdržálková, Alena Zichová (všichni
KA)
8. místo: Jan Tylšar, Tadeáš Kamínek, Petr Soška (všichni TB)
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12. místo: Klára Palánová, Klára Tomášková, Jana Cibulková (všechny TA)
29. 5. 2017 BEACH VOLEJBAL: Brno – Sokolské koupaliště
17.–19. místo
Jakub Jiříkovský (SXA), Tomáš Průša (SXB)
17.–19. místo
Ondřej Suchomel (SXA), Vojtěch Kovanda (3. C)
30. 5. 2017 CELOREPUBLIKOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL –
CHLAPCI: Kroměříž
4. místo: Tomáš Hubner (kapitán, 3. B), Jan Kummer (brankář, SXA), Václav
Šmatera (4. B), Adam Havlíček (SXB), Ondřej Srba (2. A), Jan Švejnoha (QB),
Tomáš Pelikán (3. C), Alois Liška (3. C), Stanislav Špaček (3. A), Marek Kolařík
(3. A), Jiří Červenka (1. B), Daniel Bureš (1. A)
31. 5. 2017 STŘEDOŠKOLSKÁ LIGA ULTIMATE FRISBEE – Praha
13. místo – republikové finále
Jáchym Sláma (kapitán, OKA), Ondřej Horký (OKA), Štěpán Pikna (SXA),Šimon Vantuch (1. C), Alžběta Slámová (SXB), Vojtěch Kundera (1. B), Ondřej
Bartůšek (1. B), Jana Nejezchlebová (1. C)
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ČERVEN
3. 6. 2017 RODINNÝ TURNAJ V NOHEJBALU: Brno – BIGY
1. místo – KOMETA B (kapitán Tomáš Pavlíček)
2. místo – MÝMY (kapitánka Sylva Beránková, 4. B)
3. místo – CHECK AND MATE (kapitán Petr Onuca)
26. 6. 2017 ATLETIKA
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – KB (47 b.), 2. místo – SA (59 b.), 3. místo – TB (89 b.)
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – 3. C (276 b.), 2. místo – 1. A (303 b.), 3. místo – SPB (313 b.)
27. 6. 2017 MÍČOVÉ HRY
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – TB (38 b.), 2. místo – PA (46 b.), 3. místo – TA (46 b.)
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – SPB (52 b.), 2. místo – 2. C (54 b.), 3. místo – 3. B (56 b.)
NEJSPORTOVNĚJŠÍ TŘÍDA BIGY 2017
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – KB (94 b.), 2. místo – SA (107 b.), 3. místo – TB (127 b.)
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – 3. C (339 b.), 2. místo – SPB (365 b.), 3. místo – 1. A (379 b.)
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»

Mgr. Filip Kirchner (předseda)
Mgr. Tomáš Juriga
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Zuzana Lančová
PhDr. Zdeněk Papoušek
Mgr. Pavel Vaněk

ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je
v širším myšlenkovém systému. Jeho součástí jsou i zcela nové obsahové
prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia. Studenti se učí kriticky
reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení
problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí
vlastní identity. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují aktuální poznatky
z jednotlivých sociálních věd i požadavky průmyslové revoluce 4.0 a nejnovější trendy ve vzdělávání.
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V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá Osobnostní a sociální výchova podle projektu Etické výchovy. Pro studenty kvart, sext a druhých
ročníků pořádáme Projektové týdny aneb Výuka v terénu. Pro studenty
druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální předmět
Humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný)
předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z historie, geografie
a základů společenských věd. Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků
nabízíme volitelný předmět Společenskovědní seminář (SVS) zaměřený na
témata: rozšíření znalostí z oborů filosofie, politologie a ekonomiky, všeobecný historicko-společenský přehled.
Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky (a Zuzka občas upeče štrúdl :-)).

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
12.–15. 9. 2016 – Projektový týden kvar t
19.–20. 9. 2016 – Studentské volby
3.–6. 10. 2016 – Projektový týden pro studenty druhých ročníků a sext
19. 10. 2016 – při příležitosti návštěvy čínského prezidenta a generálního
tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny soudruha Si Ťin-pchinga jsme díky aktivitě studentek z OKB na Bigy vyvěsili tibetskou
vlajku
9. 12. 2016 – přednáška Dominika Feriho (ve spolupráci s Jáchymem Slámou a Tadeášem Cvrčkem, oba OKA)
16. 12. 2016 – návštěva Městského soudu v Brně (PA)
6. 1. 2017 – účastnili jsme se diskuze A2: Post-pravda v Hadivadle
11.–12. 1. 2017 – seminář O povaze audiovizuálního obsahu v médiích
20. 1. 2017 – jsme navštívili v rámci Dne otevřených dveří na FSS workshop
Zvol si info
22. 2. 2017 – divadelní představení Směšná temnota v Hadivadle
13.–15. 2. 2017 – Akademické triduum
17. 2. 2017 – návštěva Městského soudu (TB)
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28. 2. 2017 – masopust na Bigy
10. 3. 2017 – vlajka pro Tibet
30. 3. 2017 – festival Jeden svět
6. 4. 2017 – exkurze v Polné
8. 4. 2017 – jsme uklízeli Česko
24. 4. 2017 – program Živá knihovna v Muzeu romské kultury (studenti 2. A)
1.–31. 5. 2017 – jsme jezdili do „hokny“ na kole
2. 5. 2017 – představení divadla Líšeň – Putin lyžuje
2.–5. 5. 2017 – projekt My Street Films
19.–20. 5 – účast na festivalu Meeting Brno
12. 5. 2017 – jsme společně posnídali před školou fair trade potraviny
26. 5. 2017 – návštěva Městského soudu (2. A, 2. B)
Po stopách ...
Tématem našeho Projektového týdne bylo získat nové informace o životě
národnostních menšin v Brně. První den, tedy v pondělí, jsme se účastnili workshopu s paní z občanského sdružení Antikomplex a diskutovali
jsme o příčinách odsunu Němců po druhé světové válce. V úterý a ve
středu na nás čekal cyklistický výlet do jihomoravského pohraničí, ve
kterém jsme se vydali po stopách odsunutých brněnských Němců. Výletu
bohužel nepřálo počasí. Program se tedy upravil podle potřeby a místo
jízdních kol se více využila vlaková doprava. V úterý ráno jsme dojeli
vlakem do Valtic, kde jsme se zúčastnili prohlídky Muzea železné opony.
Po krátké projížďce na kole jsme pokračovali opět vlakem do Hrušovan
nad Jevišovkou a zde jsme přečkali deštivé počasí v restauraci na obědě.
Po obědě nám počasí přece jen dovolilo nasednout na kola. Naším cílem
byla stálá výstava v rakouském městě Laa nad Dyjí, která připomínala
podmínky, ve kterých tehdejší odsunutí Němci na rakouském území žili.
Ve čtvrtek jsme procházeli židovskou čtvrť Brna. Po prohlídce zajímavých
budov jsme navštívili židovskou obec spojenou s přednáškou o židovské
kuchyni. Součástí Projektového dne byla i návštěva židovského hřbitova.
Adam Havlíček a Petr Pokorný (oba SXB)
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Učitelé píší …
Papoušek, Z. Co postihuje Zemi, postihne i syny Země. In Lidové noviny,
19. 1. 2017, s. 11.
Co postihuje Zemi, postihne i syny Země
Nejsem proti využívání hospodářských lesů. Člověk si má vyhotovit pořádný, masivní stůl, aby si na něm pochutnal na kančí svíčkové či jelením
steaku. Tudíž nemám ani nic proti lovení zvěře. Zároveň však nechci
přijít o úchvatnou podívanou na člověkem nezasaženou, soběstačnou
divokou přírodu, jejíž domov je především v našich národních parcích.
Stále víc lidí na světě touží po divočině. Chtějí aspoň na chvíli opustit dusivý
svět strohého utilitarismu a nechat se unášet krásou. Krásou, která je ponechána sama sobě, má smysl sama v sobě, je nazírána a neuchvacována, jakož i prosta všech pragmatických očekávání. Neboť krása jest jako klasické
vzdělání, které má hodnotu samo v sobě, nikdo po něm nemůže chtít, aby
přispělo například k dovednosti válcování plechů např. ve Frýdku-Místku.
Senátoři budou nyní hlasovat o vládní novele zákona, která zlepšuje
pravidla pro české a moravské národní parky. A nejcennějším z nich je
Šumava, „divoké srdce Evropy“, jež láká ty, kdo chtějí zažít a procítit nevšednost nespoutané přírody. Je plná skvostné nádhery, dech beroucích scenérií a úchvatných dějů. Slyšíš zde tokat zamilovaného tetřeva
hlušce, samotáře, který má rád klid a utěšenou lesní krajinu. Romantická
duše zaplesá nad divokými kaňony řek Křemelné a Otavy, kde se setkávají bystrozrací rysi ostrovidi a zabydleli se zde i vydry a vzácní ptáci.
Horské smrčiny, ve kterých se nekácí, poskytují nenahraditelný domov
datlíku tříprstému, pro něhož je velkou pochoutkou lýkožrout neboli kůrovec, jehož bubnování do kmenů bychom sotva zaslechli na vykácených
plochách. Najdeme zde také kousky původních pralesů, nespoutané
řeky, ledovcová jezera či smaragdově zelené mokřady vltavského luhu.
Netoužím po tom, aby se naše vlast proměnila v divočinu, ale chtěl bych,
abychom někde přírodu „nechali na pokoji“, ať předvede, co umí. Proto
si také přeji, aby určitá „porce divočiny“ byla v naší vlasti zachována.
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Podotýkám, že stále hovořím o přírodě, nikoliv o stavu naší společnosti.
V současné době je u nás příroda ponechána sama sobě pouze na 0,3 %
rozlohy státu. Přitom podle nedávného průzkumu Masarykovy univerzity chce 71 % respondentů chránit divokou přírodu na 13 % rozlohy naší
země. Národní parky jsou k tomu vhodnou příležitostí. Podle dosavadní
rozpravy senátorů se však nezdá, že by chtěli vyjít lidem vstříc, ba naopak.
Myslím, že člověk má vůči přírodě obrovský dluh a je na čase ho splatit.
Současné ekologické potíže vznikly tím, jak neurvale jsme se v minulosti
k přírodě chovali, jak bezohledně a krátkozrace jsme ji vysávali a zneužívali.
Jak se člověk chová k přírodě, tak se chová i k lidem, neboť jsme částí Země.
Indiánský náčelník Seattle v roce 1855 pronesl řeč k americkému prezidentovi, který ho vyzval, aby prodal svá území bílým osadníkům
a usídlil se v rezervaci. Sealth mu řekl: „Jsme částí Země. Co postihuje
Zemi, postihne i syny Země. Když lidé na Zem plivají, plivají sami na
sebe. Neboť víme, že Země nepatří lidem, ale že lidé patří Zemi. Všechno je vzájemně spojeno jako krev, která spojuje jednu rodinu. Vše je
spojeno. Co postihuje Zemi, postihne i syny Země. Až budou všichni
buvoli pobiti, divocí koně zkroceni, až budou skryté kouty lesa ztěžklé
pachem mnoha lidí a pohled na plodné pahorky zohavený mluvícími
dráty, kde potom bude houština, kde bude orel, co to znamená, dát
sbohem rychlému ponymu a lovu? Konec života, začátek přežívání.“
Sedm z deseti respondentů chce chránit divokou přírodu na 13 % rozlohy naší země. Podle dosavadní rozpravy senátorů se však nezdá, že by
chtěli vyjít lidem vstříc.
PhDr. Zdeněk Papoušek,
nezávislý profesor a senátor
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»

Mgr. Michal Kubíček (předseda)
Mgr. Jindřiška Horáková
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Michal Snopek
Mgr. Jakub Zatloukal

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Michal Kubíček, Mgr. Michal Snopek – Letní geografická škola, Brno,
23.–25. 8. 2016
Mgr. Michal Snopek – Geologie a společnost, 15. 10. 2016
Geologická exkurze pro pedagogické pracovníky, 1. 4. 2017

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
I v letošním školním roce se konala Zeměpisná olympiáda. Školního
kola olympiády se zúčastnilo 50 studentů, do krajského kola postoupili
Biskupské gymnázium Brno
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a umístili se tito studenti: Kategorie B: Marek Vojtěch (SB) – 1. místo, Dominik Vojta (KA) – 4. místo.
V září a říjnu 2016 organizovala předmětová komise spolu s dalšími
komisemi Projektový týden pro studenty sext a druhých ročníků.
Mgr. Michal Kubíček
Expedice Albánie – Stříbrné pahorky albánské
Každoroční expedice za hranice naší evropské všednosti byla panem
profesorem Michalem Kubíčkem uspořádána i tento školní rok. Trasa byla
pokračováním cesty ze září roku 2014, kdy jsme po heroickém výkonu
v Černé Hoře dobyli i hraniční kámen Albánie.
Na místě, kde jsme tehdy končili, naše dobrodružství protentokrát začínalo. Po nočním dojezdu lůžkovým vozem až do černohorského Bijela
Polje, jsme jako potenciální zdroj peněz „zafungovali“ u místních taxikářů. Ti nás pěkně „po balkánském způsobu“ dopravili do vesničky Gusinje,
na jejímž okraji vyvěrá z tajemných hlubin země skvostné jezírko Savino
oko. To bylo oproti minulé expedici skoro poloviční, koncentrovaná krása
na pár metrech čtverečních však zůstává stále nepopsatelná.
V následujících dnech jsme zdolali druhou nejvyšší horu Albánie, Maja
Jezerces, tyčící se 2694 metrů nad mořem, což byla jedna z nejtěžších
zkoušek naší skupiny. Následovaly už převážně „treky v plné polní“, přes
Theth, kde nám asi 90letý průvodce ukazoval etnografické muzeum čítající rozpadlou kamennou místnost s dvěma koberci a jedním talířem, či
Valbone, v němž nás více než královsky pohostil pan Peter. Přes opuštěný
Cerem jsme došlapali zpět na černohorskou hranici, kde nám ani policejní hlídka nezabránila ve zdárném zakončení mise u jezera v Plavu. Cesta
do Bijela Polje byla znovu zážitkem – jako dopravní prostředek nám nyní
postačila malá dodávka, jejíž kapacitu jsme zdvojnásobili.
Celkem jsme během expedice překonali 5200 výškových metrů, ušli
91 km a na treku jsme strávili 50 hodin.
Gëzuar!
Dominik Turan (OKA)
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VZDĚLÁVACÍ,
KULTURNÍ AKCE
A VOLNÝ ČAS

Přehled akcí v minulém školním roce

1. září
září
2.–11. září
7. září
12. září
12.–15. září
14. září
21. září
28. září–12. října
3.–6. října
7. října
16. října
18.–24. října
26.–27. října
25.–26. listopadu
1. prosince
5. prosince
6. prosince
9. prosince
21. prosince
23. 12.–2. 1.
leden
14. ledna
31. ledna
1. února
2. února
3. února
3. února
13.–15. února
13.–19. března
21. března
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Mše svatá na Petrově
Zahajovací kurzy 1. ročníků a prim
Expedice Albánie
Imatrikulace – nižší gymnázium
Opravné maturitní zkoušky
Projektový týden kvart
Imatrikulace – vyšší gymnázium
Den církevních škol
Studijně-poznávací zájezd do Španělska
Projektový týden druhých ročníků a sext
Projektový týden – zájezd do severní Itálie
Národní eucharistický kongres
Školní výměnný pobyt, příjezd skupiny ze Stuttgartu
Podzimní prázdniny
Veletrh středních škol
Den otevřených dveří
Svatý Mikuláš ve škole
Recitační soutěž ve škole
Návštěva Dominika Feriho
Vánoční besídka a hudební matiné
Vánoční prázdniny
Lyžařské kurzy
25. Reprezentační ples Bigy
Vydání vysvědčení
Den otevřených dveří
Divadelní představení
Pololetní prázdniny
Expedice Sněžnice 2017
XIX. Akademické triduum
Jarní prázdniny
24. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké
činnosti církevních škol v Odrách
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Přehled akcí v minulém školním roce

23. března
30. 3.–8. 4.

duben
4. dubna
13.–14. dubna
28. dubna
2.–5. května
15.–26. května
5. června
13. června
15. června
26.–27. června
28. června
29. června

Bigy Theatre Festival 2017, divadlo Barka
Projekt Erasmus+, vyvrcholení programu
European Challenges in Sustainable Energy
Production by Biotechnology na naší škole
Přijímací zkoušky na naši školu
Návštěva dětského sboru z francouzského
města Tours a velvyslance Francie v ČR
Velikonoční prázdniny
Poslední zvonění na Bigy
Písemné maturity
Ústní maturity
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vernisáž výtvarných prací 2. ročníků a sext
Punto musicale 2. ročníků a sext
Sportovní dny
Den Bigy a Hudební matiné
Mše svatá na Petrově, vydání vysvědčení

Podrobnější přehled akcí za školní rok 2016/17 naleznete na našich
stránkách v záložce Ze života školy/seznam akcí školy; fotografie z těchto
akcí ve fotogalerii.
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Den církevních škol
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25. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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25. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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Akademické triduum
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Akademické triduum
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Návštěva z Francie
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Návštěva z Francie
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Den Bigy
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Den Bigy
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MATEŘSKÁ
ŠKOLA

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy
»
»
»
»
»

Jitka Brtníková
Mgr. Lucie Chytilová
Bc. Marie Jelečková
Mgr. Hana Kosíková
Lucie Schnirchová

Mateřská škola disponuje dvěma třídami s celkovou kapacitou 40 míst.
V obou třídách MŠ je věkové složení dětí od 3–6 let, z toho důvodu jsme
se snažili pracovat s dětmi individuálně i skupinově. Individuální práce
probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu dětí a odpočinku, zaměřovala se na rozvoj
těch oblastí, které bylo potřeba podporovat a stimulovat.
Specifickou skupinu v MŠ tvořily děti těsně před nástupem do ZŠ,
které měly pravidelně v úterý edukativně-stimulační skupinu, tzv. předškolní přípravu, která byla rozdělena do deseti lekcí. Během celého roku
děti dostávaly individuální pracovní listy a postupně na nich pracovaly.
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Koncem května dostaly týdenní úkoly domů, aby si postupně zvykaly
i na domácí plnění úkolů s podporou rodičů.
U všech dětí jsme prováděly pedagogickou diagnostiku. Do osobních
listů jsme zaznamenávaly pokroky, rozvoj, dovednosti po celou docházku dítěte do školy a vyhodnocovaly písemnou formou do předtištěných
záznamových listů.
Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální mí ře
zpestřovat nejrůznějšími akcemi. Nechyběla ani spolupráce s Bigy, např.
při realizaci kroužku Sportík. Několikrát jsme navštívili učebnu výtvarné
výchovy, kde jsme tvořili z keramiky. Někteří zaměstnanci gymnázia se
zapojili i do četby dětem před odpočinkem. Součástí MŠ je i zahrada, kde
si děti nejen hrály, ale seznamovaly se i s prací na záhoncích. Sely semínka, sázely sazeničky, pravidelně zalévaly, sledovaly růst rostlin a sklízely
plody.

Seznam akcí a doprovodných programů
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Lipka – výukový program
Happening církevních škol na Moravském náměstí
Katecheze o sv. Františku
Výlet do Ořešína
Les – výukový program
Katecheze Dušičky
Divadelní představení – Zpívají včelí medvídci
Mikuláš v mateřské škole
Návštěva Knihovny Jiřího Mahena
Vánoční tvoření a besídka pro rodiče
Technické muzeum – Dinosauři na řetězu
Lyžařský kurz
Plavecký kurz
Divadelní představení – O princi z knížky
Dentální prevence
Dopravní hřiště Riviéra – program Koblížek
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Karneval
Botanická zahrada
Divadelní představení – Indiánská pohádka
Divadlo Radost – O Malence
Postní katecheze
Velikonoční tvoření pro děti s rodiči
Návštěva CMCZŠ s předškoláky
Rodinná pouť na Vranov
Divadlo Polárka
Jarní besídka
Divadlo Šikulka
Den dětí – Leitnerka
Výlet do Hodonína – zoo a plavba lodí
Dramatické představení O Dvou tovaryších
Noc s předškoláky ve školce
Mše svatá na ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky

Většina dětí udělala velké pokroky, dozrála a vyspěla. Do ZŠ odchází
17 dětí, 4 děti mají odklad školní docházky. Jedno dítě odchází z důvodu
stěhování.
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Závěr školního roku jsme společně s předškoláky zakončili spaním ve
školce. Byly pro ně připraveny úkoly, které dostávaly od rytíře a bílé paní,
kteří před dávnými časy obývali hrad stojící na území naší školy a školky.
Po zkoušce statečnosti se jim tyto postavy ukázaly a provedly je „hradem”. Pro děti to bylo dobrodružné zakončení docházky do mateřské
školy. Už se těšíme se na nový školní rok!

Perličky dětí
„Musím utéct ze školky, abych našel svůj potenciál a stal se ninjou
Lloydem.”
„Petříku, čím si češeme vlasy? „Česákem.”
„Děti, víte, jak se nazývá středa, kterou začíná postní doba?” „Jasně,
popelková středa.”
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Smutná zpráva na závěr …

V červnu 2017 jsme se rozloučili s naším tragicky zesnulým, milým spolužákem, hercem a scenáristou, Vojtěchem Procházkou ze třídy 4. A.
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