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1. Základní údaje o škole 

 

 

Název školy: Gymnázium Velké Meziříčí 

 

Adresa:  Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí 

 

Telefon:  ústředna  565 301 541 

ředitel  565 301 544  

 

E – mail: skola@gvm.cz  

 

Webové stránky: www.gvm.cz      

 

IZO:   102 943 508  

 

Identifikátor  

zařízení:  600 015 866 

 

IČO:  488 953 93 

 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

       Žižkova 57 

                         587 33 Jihlava 

 

Studijní obory: 79-41-K/81 Gymnázium 

79-41-K/41 Gymnázium 

 

Ředitel:       RNDr. Aleš Trojánek, PhD. 

Školská rada:     zřízena od 1. 1. 2006, nyní má toto složení: 

                      JUDr. Zlata Heřmánková, Ph.D., Josef Komínek,  

Ing. Vít Ráček, Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.,  

                         Mgr. Ilona Pokorná, Mgr. Marcela Zralá 
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2. Vybrané statistické údaje za školní roky 

2016/2017 a 2017/2018 
 

 

Počet žáků 
Průměrný počet 

žáků na třídu 

Počet 

pracovníků 

celkem 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

337 328 28,08 27,33 37 37 31 32 
Tabulka č. 1 

 

Poznámky:   

1. Počty pracovníků v tabulce č. 1 udávají počty všech pracovníků 

ve škole, tj. i těch, kteří pracovali na zkrácený úvazek nebo učili 

externě. 

2. Počty pracovníků i žáků jsou uvedeny ke dni ukončení příslušného 

školního roku. 

 

  

Celkový počet 

pracovníků 

Počet pedagogických 

pracovníků 

16/17 17/18 16/17 17/18 

33,55 33,50 28,03 27,97 
Tabulka č. 2 

 

Poznámka:   

 

Počty pracovníků v tabulce č. 2 udávají počty tzv. přepočtených 

pracovníků k 30. 6. příslušného školního roku. 
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 Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na třídu 

Počet žáků  

na učitele 

 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

4leté studium 4 4 115 102 28,75 25,5 - - 

8leté studium 8 8 222 226 27,75 28,25 - - 

Celkem 12 12 337 328 28,08 27,33 12,02 11,73 
Tabulka č. 3 

 

Poznámky:  

1. Údaje o počtech žáků a tříd jsou z konce příslušného školního roku. 

2. Počet žáků na učitele znamená počet žáků na tzv. přepočteného 

pedagogického pracovníka. 

 

 

Počet žáků ve školním roce 2017/2018 
 

 

Třída 

 

Třídní učitel 
1. pololetí 2. pololetí 

Počet 

žáků 
Dívek Chlapců 

Počet 

žáků 
Dívek Chlapců 

1. A L. Dočkal 30 12 18 30 12 18 
2. A L. Fialková 30 20 10 30 20 10 

3. A I. Kašparová 31 18 13 31 18 13 

4. A D. Handová 32 22 10 32 22 10 

5. A Z. Mucha 27 15 12 27 15 12 

1. C O. Korchan 23 14 9 23 14 9 

6. A B. Štindlová 28 15 13 28 15 13 

2. C K. Káňová 28 17 11 28 17 11 

7. A E. Holíková 27 19 8 27 19 8 

3. C I. Pokorná 28 22 6 28 22 6 

8. A E. Kočí Valová 21 13 8 21 13 8 

4. C M. Václavková 23 15 8 23 15 8 
Celkem

mmm 
 328 202 136 328 202 136 

Tabulka č. 4 

 

Poznámka:   Údaje v tabulce č. 4 se vztahují vždy ke konci daného 

pololetí.  
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3. Učební plán 
 

Níže uvedený přehledný učební plán byl sestaven podle ŠVP (www.gvm.cz) 

 

 

Povinné předměty: 

  

 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A 2. C 7. A 3. C 8. A 4. C 

ČJ 5/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 

AJ 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

NJ   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

OV 1 1 1 2         

ZSV     1 1 2 2 2 2 1 1 

D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ze 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2   

M 5/1 5/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 

F 2 2 2 2 3/1 3/1 2 2 3/1 3/1 2 2 

Ch  2 2 2 2 2 2 2 3/1 3/1 1 1 

Bi 2 2 2 2 2 2 3/1 3/1 2 2 2 2 

ICT   1 2 2 2 2 2     

HV 1 1 1 1 2 2 2 2     

VV 2 2 2 2 2 2 2 2     

TV 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Tabulka č. 5 
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Volitelné předměty: 

 

 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A 2. C 7. A 3. C 8. A 4. C 

AK         2 2 2 2 

NK         2 2 

RJ         2 2 

DG         2 2 

L         2  

I         2 2 

ZSV2         2 2 

ZPV         2 2 

VV2         2 2 

MS1         2 2 

LS           2 

DS           2 

ZeS           2 

MS2           2 

FS            

ChS           2 

BiS           2 
Tabulka č. 6 

 

Poznámka: 

 

Ve 3. ročníku čtyřletého studia a v 7. ročníku osmiletého studia si žáci na dva 

roky volí 3 volitelné předměty, z nichž jeden je anglická nebo německá 

konverzace. Ve 4. ročníku čtyřletého studia a v 8. ročníku osmiletého studia 

si žáci vybírají ještě další dva volitelné předměty.  
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Nepovinné předměty: 

 

 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A 2. C 7. A 3. C 8. A 4. C 

ZAn     2 2       

SZ 2 

FCE         2 (2. pol.) 2 (1. pol.) 

FSn          1 

HVn          1 

VVn          2 

KV 1 

Tabulka č. 7 

 

 

Celkový počet hodin v jednotlivých třídách (bez nepovinných předmětů): 
 

1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A 2. C 7. A 3. C 8. A 4. C 

29 30 31 32 32 32 33 33 35 35 32 32 
Tabulka č. 8 

 

Poznámky: 

 

1. Přehledné učební plány podle našich ŠVP, které platí pro všechny ročníky, 

jsou k nahlédnutí na stránkách školy www.gvm.cz. 

 

2. Zkratky předmětů v tabulce č. 6 jsou obvyklé, za vysvětlení stojí tyto 

zkratky z tabulek č. 6 a č. 7: 

 

ZSV2 Základy společenských věd 2 

ZPV  Základy přírodních věd 

ZAn  Základy administrativy 

SZ  Sborový zpěv 

FCE  Příprava na zkoušky FCE 

KV   Křesťanská výchova 

 

http://www.gvm.cz/
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4. Pracovníci školy 

 
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů 

 

Na Gymnáziu Velké Meziříčí vyučovalo ve školním roce 2017/2018 

32 kvalifikovaných učitelů.  

 

Aprobovanost výuky na škole 

 

Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

99,48 % 98,95 % 

Tabulka č. 9 

 

Věkové složení pedagogického sboru 

 

Věk Školní rok 2017/2018 

do 30 let 1 

30 až 49 let 20 

50 let až důchod 10 

Důchodci 1 

Tabulka č. 10 

 

Průměrný věk pedagogů ve školním roce 2017/2018 byl 45,6 roků. 
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b) Pedagogický sbor ve školním roce 2017/2018 

Jméno (počet let ped. praxe)               Aprobace, funkce 

1. Irena Bachrová (36)   AJ, RJ, Pd 

2. Jiří Bližňák (28)   M, F 

3. Jiří Cejpek (44)   TV, BV, ZA 

4. Lukáš Dočkal (12)   TV, Bi 

5. Pavel Dvořák (11)   ICT, Pr 

6. Ladislava Fialková (14)  D, ZSV 

7. Jarmila Götzová (33)   RJ, Ps, NJ 

8. Tereza Hammerová (3)  TV, M, ZSV 

9. Dagmar Handová Navrátilová (23)  ČJ, L    

10. Eva Holíková (25)   M, Ch 

11. Jana Homolová (36)   M, Bi 

12. Zlata Homolová (3)   NJ 

13. Marek Husák (9)   KV 

14. Kateřina Káňová (18)   AJ, HV  

15. Iva Kašparová (25)   M, Bi 

16. Eva Kočí Valová (33)   ČJ, VV  

17. Ondřej Korchan (5)   AJ 

18. Dita Massey (13)   AJ   

19. Zdeněk Mucha (9)   Ze, TV 

20. Růžena Odehnalová (31)  NJ, TV 

21. Ilona Pokorná (18)   ČJ, ZSV, výchovný poradce 

22. Marcela Pospíšilová (21)  NJ, D  

23. Markéta Prudíková (8)  ČJ, HV  

24. Richard Smutný (21)   F, ICT 

25. Miriam Ševčíková (26)  NJ 

26. Jana Šoukalová (8)   M, Ch 

27. Barbora Štindlová (23)  ČJ, D 

28. Jana Taylor (14)   AJ  

29. Aleš Trojánek (38)   M, F, ředitel školy 

30. Markéta Václavková (5)  Ze, Bi 

31. Petr Vrána (28)   M, F    

32. Marcela Zralá (32)   M, Bi, zástupkyně ředitele  

Počet let pedagogické praxe je udáván k 31. 12. 2017. 
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c) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 
 

1. Pavel Dvořák   správce počítačové sítě 

2. Marie Syslová   ekonomka   

3. František Dvořák   školník, údržbář, topič  

4. Lenka Dvořáková   uklízečka   

5. Hana Pařízková   uklízečka 

6. Blanka Muzikářová   uklízečka 

 

d) Celkový přehled úvazků ve školním roce 2017/2018 
 

Vp – vyučovací povinnost   PP – povinný předmět 

Ph – počet přidělených hodin  VP – volitelný předmět 

Pp – počet přespočetných hodin  NP – nepovinný předmět 

 

 

 Učitel Vp Ph Pp PP VP NP 

1 Irena Bachrová 21 21 0 21-AJ 0 0 

2 Jiří Bližňák 
21 6 0 

4-F. 2-

ICT 
0 0 

3 Jiří Cejpek 21 8 0 0 0  8-ZAn 

4 Lukáš Dočkal 21 24 3 
8-Bi, 16-

TV 
0 0 

5 Pavel Dvořák 17 14 0 10-ICT 4-I 0 

6 Ladislava Fialková 
21 22 1 

16–D,  

4-ZSV 
2-DS 0 

7 Jarmila Götzová 21 22 1 18-NJ 4-RJ 0 

8 Tereza Hammerová 21 16 0 
5-M, 6-TV,  

5-ZSV  0 0 

9 Dagmar Handová 

Navrátilová 
21 21 0 

15-ČJ, 2-

OV 
2-L, 2-LS 0 

10 Eva Holíková 21 23/21 2/0 
4-M, 13-

Ch 
2-ChS, 2-ZPV, 

2-MS1 0 

11 Jana Homolová 
21 22 1 

14-M, 8-

Bi 
0 0 

12 Zlata Homolová 21 12 0 12-NJ 0 0 

13 Marek Husák 21 2 2 0 0 1-KV 

14 Kateřina Káňová 
21 20 0 

16-AJ, 4-

HV 
0 0 
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15 Iva Kašparová 
21 22 1 

14-M, 6-

Bi 
2-MS2 0 

16 Eva Kočí Valová 21 24 3 
16-VV, 4-

ČJ 
4-VV2 0 

17 Ondřej Korchan 21 22 1 20-AJ 0 2-FCE 

18 Dita Massey 21 17 0 13-AJ 4-AK 0 

19 Zdeněk Mucha 
21 23 2 

7-Ze, 16-

TV 
0 0 

20 Růžena Odehnalová 21 14 0 12-TV 2-NK 0 

21 Ilona Pokorná 
18 19 1 

9-ČJ, 6-

ZSV 
4-ZSV2 0 

22 Marcela Pospíšilová 21 22 1 18-NJ 4-NK 0 

23 
Markéta Rosová 

Prudíková 
21 23 2 

14-ČJ, 6-

HV 
0 

2-ZS, 

1-HVn 

24 Richard Smutný 21 20 0 
10-F, 10-

ICT 
0 0 

25 Miriam Ševčíková 21 12 0 12-NJ 0 0 

26 Jana Šoukalová 21 22 1 
11-M, 11-

Ch 
0 0 

27 Barbora Štindlová 21 21 0 
15-ČJ, 

6-D 
0 0 

28 Jana Taylor 21 22 1 10-AJ 12-AK 0 

29 Aleš Trojánek 4 4/6 0/2 4-F 2-ZPV 0 

30 Markéta Trojanová 21 22 1 
12-Ze, 4-

Bi 
2- ZPV,  

2-ZeS, 2-BiS 0 

31 Petr Vrána 21 22 1 5-M, 14-F 2-MS2 1-FSn 

32 Marcela Zralá 10 11 1 5-M, 2-Bi 4-DG 0 
Tabulka č. 11 

Poznámky: 

Jsou-li u některých učitelů ve sloupci Ph dvě hodnoty oddělené lomítkem, 

znamená to, že od určitého data, většinou od začátku 2. pololetí, byl jejich 

počet odučených hodin změněn na druhou hodnotu (za lomítkem).  

 

V přehledu jsou uvedeni všichni učitelé, kteří v daný školní rok na škole 

působili, byť jen po určitou dobu. 
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5. Přijímací řízení do gymnázia  

 

Nižší stupeň osmiletého studia (obor vzdělání 79-41-K/81) 

 

Ke studiu do GVM se přihlásilo celkem 67 uchazečů (5 z nich si naši školu 

zapsalo jako druhou v pořadí). Uchazeči se dostavili v 1. řádném termínu 

(13.  4. 2018) či ve 2. řádném termínu (17. 4. 2017) k přijímací zkoušce 

z centrálně zadaných jednotných testů z matematiky a z českého jazyka 

a literatury.  

 

Žáci mohli získat maximálně 150 bodů (max. 50 bodů z matematiky, max. 

50 bodů z českého jazyka a literatury a max. 50 bodů za prospěch na ZŠ). 

Nutnou podmínkou pro přijetí bylo získání minimálně 5 bodů z matematiky 

a 5 bodů z českého jazyka a literatury.  

 

Po dokončení přijímacích zkoušek bylo sestaveno pořadí podle dosažených 

bodů. 

 

66 uchazečů splnilo podmínky přijímacího řízení, jeden uchazeč tyto 

podmínky nesplnil. Ke studiu bylo přijato 30 žáků. 

 

Po vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí žáků), po odevzdání zápisových 

lístků, po odvolání některých rodičů a po vyhovění některým žádostem 

formou autoremedury bylo ke studiu přijato 30 žáků. 

 

Čtyřleté studium (obor vzdělání 79-41-K/41) 

 

Ke studiu do GVM se přihlásilo celkem 65 uchazečů, přičemž 25 z nich si 

naši školu zapsalo jako druhou v pořadí. Ve dnech 12. 4. 2018 či 16. 4. 2018 

složilo přijímací zkoušku pomocí centrálně zadaných jednotných testů 

z matematiky a z českého jazyka a literatury celkem 65 uchazečů.  
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Žáci mohli získat maximálně 160 bodů (max. 50 bodů z matematiky, max. 

50 bodů z českého jazyka a literatury, max. 50 bodů za prospěch na ZŠ 

a max. 10 bodů za výrazné studijní úspěchy na ZŠ). Nutnou podmínkou pro 

přijetí bylo získání minimálně 5 bodů z matematiky a 5 bodů z českého 

jazyka a literatury.  

 

Po dokončení přijímacích zkoušek bylo sestaveno pořadí podle dosažených 

bodů. 

 

65 uchazečů splnilo podmínky přijímacího řízení. Na základě informací 

zákonných zástupců některých žáků o tom, že na naši školu nenastoupí, 

bylo prvním třiceti osmi zasláno rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

 

Po rozeslání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí žáků), po odevzdání zápisových 

lístků, po odvolání některých rodičů a po vyhovění některým žádostem 

formou autoremedury bylo přijato 30 uchazečů.  

 

 

 

Z výstavy maturitních prací na půdě GVM. 
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6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 
a) Studijní výsledky ve školním roce 2017/2018 

Za 1. pololetí: 

 

Třída 

Počet 

žáků 

celkem 

Průměrný 

prospěch 

Počet žáků 

s  

vyznamen. 

Počet žáků 

s 

nedostateč. 

Počet žáků 

s odlož. 

klasifikací 

1. A 30 1,51 15 0 0 

2. A 30 1,43 26 0 0 

3. A 31 1,27 24 0 0 

4. A 32 1,42 18 0 0 

5. A 27 1,47 12 0 0 

1. C 23 1,67 8 0 0 

6. A 28 1,65 12 0 0 

2. C 28 1,83 7 0 0 

7. A 27 1,57 12 0 0 

3. C 28 1,67 8 0 0 

8. A 21 1,92 3 0 0 

4. C 23 1,79 7 0 0 

Tabulka č. 12 

Za 2. pololetí: 

 

Třída 

Počet 

žáků 

celkem 

Průměrný 

prospěch 

Počet žáků 

s  

vyznamen. 

Počet žáků 

s  

nedostateč. 

Počet žáků 

s odlož. 

klasifikací 

1. A 30 1,60 12 0 0 

2. A 30 1,26 25 0 0 

3. A 31 1,30 23 0 0 

4. A 32 1,35 23 0 0 

5. A 27 1,47 11 0 0 

1. C 23 1,63 8 0 0 

6. A 28 1,61 13 0 0 

2. C 28 1,79 10 0 0 

 7. A 27 1,60 11 0 0 

3. C 28 1,66 10 0 0 

8. A 21 1,91 4 0 0 

4. C 23 1,89 6 0 0 

Tabulka č. 13 
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Údaje ve výše uvedených tabulkách jsou uvedeny po opravných zkouškách 

a po zkouškách v náhradním termínu. 

   

b) Absence ve školním roce 2017/2018 
 

 1. pololetí 

pololetí 

2. pololetí  

pololetí celkem průměr neoml. průměr celkem průměr neoml. průměr 

1. A 767 25,57 0 0 1195 39,83 0 0 

2. A 868 28,93 0 0 1497 49,90 0 0 

3. A 769 24,81 0 0 1205 38,87 0 0 

4. A 1339 41,84 0 0 2125 66,41 0 0 

5. A 862 31,93 0 0 1470 54,44 0 0 

1. C 670 29,13 0 0 1140 49,57 0 0 

6. A 877 31,32 0 0 1569 56,04 0 0 

2. C 955 34,11 0 0 1420 50,71 0 0 

7. A 1180 43,70 0 0 1978 73,26 0 0 

3. C 1472 52,57 0 0 2271 81,11 0 0 

8. A 1301 61,95 0 0 848 40,38 0 0 

4. C 1351 58,74 0 0 890 38,70 0 0 

Celk. 12411 37,84 0 0 17608 53,68 0 0 
Tabulka č. 14 

 

 

c) Výchovná opatření a chování ve školním roce 2017/2018 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 30 59 
pochvala ředitele školy 0 48 

důtka třídního učitele 2 6 

důtka ředitele školy 2 3 

chování – uspokojivé  0 1 

chování – neuspokojivé 0 0 
Tabulka č. 15 
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d) Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo v  řádném termínu maturitní zkouškou 

studium na Gymnáziu Velké Meziříčí 23 žáků ze třídy 4. C čtyřletého 

studijního cyklu a 21 žáků ze třídy 8. A osmiletého studijního cyklu.  

 

 Maturitní komise a výsledky maturitních zkoušek ve 4. C 

Předsedkyně: Mgr. Helena Šustrová (Gymnázium Vincence Makovského se 

sportovními třídami Nové Město na Moravě) 

Místopředsedkyně: Mgr. Ilona Pokorná 

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D. 

Název předmětu Počet 

maturantů 

Známka Průměr 

1 2 3 4 5 

Společná část        
Český jazyk a literatura  P 23 8 12 3 - - 1,78 

Anglický jazyk  P 14 8 3 3 - - 1,64 

Matematika  P 9 2 4 1 2 - 2,33 

Profilová část        
Anglický jazyk P 9 5 2 1 1 - 1,78 

Německý jazyk P 1 1 - - - - 1,00 
Základy společenských věd P 4 4 - 1 - - 1,00 

Dějepis P 2 1 2 - - - 1,50 
Zeměpis P 10 6 2 2 - - 1,60 

Fyzika P 2 2 - - - - 1,00 

Chemie P 4 2 2 - - - 1,50 
Biologie P 8 3 3 - 2 - 2,13 

Informační a komunikační 

technologie 

P 2 2 - - - - 1,00 

Hudební výchova P 1 1 - - -  1,00 

Výtvarná výchova P 3 2 1 - - - 1,33 

Celkový průměrný prospěch                                                                          1,71 

Tabulka č. 16 

 

Celkové hodnocení prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 11 

Prospěl 12 

Neprospěl  0 

Tabulka č. 17 
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 Maturitní komise a výsledky maturitních zkoušek v 8. A 

 

Předsedkyně: PhDr. Lenka Drdlová (Gymnázium Vincence Makovského se 

sportovními třídami Nové Město na Moravě) 

Místopředsedkyně: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová 

Třídní učitel: PaedDr. Eva Kočí Valová 

 

Název předmětu Počet 

maturantů 

Známka Průměr 

1 2 3 4 5 

Společná část        
Český jazyk a literatura  P 21 8 10 3 1 - 1,76 

Anglický jazyk  P 13 7 3 3 - - 1,69 

Německý jazyk P 3 2 1 - - - 1,33 
Matematika  P 5 1 2 1 1 - 2,40 

Profilová část        
Anglický jazyk P 6 3 1 2 - - 1,83 
Základy společenských věd P 4 1 1 2 - - 2,25 

Dějepis P 4 2 1 1 - - 1,75 

Zeměpis P 10 2 5 2 1 - 2,20 
Matematika P 1 1 - - - - 1,00 

Fyzika P 1 1 - - - - 1,00 

Chemie P 5 4 1 - - - 1,20 
Biologie P 7 2 2 3 1 - 2,38 

Výtvarná výchova P 3 3 - - - - 1,00 

Celkový průměrný prospěch                                                                          1,83 

Tabulka č. 18 

 

Poznámka: Označení P v tabulkách 16 a 18 znamená povinnou či povinně volitelnou 

zkoušku. 

 
 

Celkové hodnocení prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 7 

Prospěl 14 

Neprospěl 0 

Tabulka č. 19 

 

Souhrnné výsledky společné části maturitní zkoušky za všechny střední školy 

jsou zveřejněny na webových stránkách: http://vysledky.cermat.cz/. 

 

 
  

http://vysledky.cermat.cz/
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7. Zapojení žáků do soutěží a olympiád 

 

Český jazyk 
 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2017/18 ve složení: Dagmar 

Handová Navrátilová (předseda PK), Eva Kočí Valová, Ilona Pokorná, 

Markéta Rosová Prudíková, Barbora Štindlová. 

 

Bližší informace o činnosti a akcích PK ČJ spolu s PK HV a VV lze získat 

na webových stránkách školy v sekci přehledu činnosti PK ČJ. 

 

Členky PK ČJ se zapojily do projektu „šablon“, jehož průběh je stanoven na 

dva roky. Jedná se zejména o absolvování různých školení pro doplnění 

kvalifikace. 

 

Do okresního kola Olympiády z českého jazyka postoupila ve vyšší kategorii 

(žáci středních škol) Marie Hledíková (7. A), která získala v okrese 5. místo, 

a Terezie Hortová (6. A), jež byla v okrese 7. z celkových 14 účastníků 

soutěže. V kategorii 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií 

obsadila vynikající 2. místo z 34 zúčastněných Tereza Kučerová (4. A). Tím 

postoupila do kola vyššího – krajského. I zde se jí vedlo skvěle, obsadila 

vynikající 5. místo. Zároveň byla Terezka nominována na cenu Talent 

Vysočiny za úspěchy v soutěžích z českého jazyka a také dějepisu a ocenění 

od Kraje Vysočina opravdu obdržela. 

 

V červnu se uskutečnila v aule školy literárně-hudební kavárna, která se 

setkala s pozitivním ohlasem, a do níž se zapojili studenti se svými vlastními 

literárními texty. 

Všem aktivním studentům a studentkám děkujeme za jejich zájem o český 

jazyk a literaturu a za pěkné výsledky, které naší škole přinesli v různých 

soutěžích. 

 

Anglický jazyk 
 

Ve školním roce 2017/2018 se školního kola soutěže v jazyce anglickém 

zúčastnilo celkem 23 studentů ve třech kategoriích. 
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Kategorie I. B (prima – sekunda) 

1. Natálie Javůrková, 2. A (2. místo v okresním kole)  

2. Natalie Nicole Puffer, 2. A 

3. Jakub Kliment, 1. A 

Kategorie II. B (tercie – kvarta) 

1. Emma Talačová, 4. A 

2. Tereza Zmrhalová, 4. A 

3. Dominik Oulehla, 4. A  

Kategorie III (střední školy) 

1. Viktorie Dvořáková, 7. A (3. místo v okresním kole)  

2. Jan Strnad, 1. C (5. místo v okresním kole) 

3. Marie Hledíková, 7. A  

30. 11. 2017 se 13 studentů zúčastnilo mezinárodní internetové soutěže 

v anglickém jazyce s názvem Best in English. Naše škola obsadila 137. místo 

ve světě ze 750 škol z  29 zemí a celkového počtu 17 612 účastníků.   

 

V měsíci březnu 2018 proběhlo testování studentů 1. ročníků Education First. 

Absolvování internetových testů poskytlo studentům zpětnou vazbu 

o dosažené jazykové úrovni a motivaci k dalšímu studiu angličtiny. 

 

 

 

Německý jazyk 

 
Stejně jako v minulém roce se i letos naše gymnázium zapojilo do internetové 

soutěže „Best in Deutsch“, která se stala soutěží mezinárodní, a zúčastnili se 

jí 3004 studenti z 221 škol ze 7 zemí. V rámci ČR soutěžilo 158 škol. Za naše 

gymnázium bojovalo 12 studentů z 8. A a 4. C, kteří pro školu získali 

59. místo v celkovém hodnocení všech přihlášených středních škol. 

Individuálně dosáhli nejlepších výsledků studenti 8. A – Sára Šajnarová 

(37. místo), Markéta Kučerová (264. místo) a Michal Musil (320. místo), ze 

4. C se nejlépe umístila Iveta Strnadová (985. místo). 

 

Již čtvrtým rokem probíhá v naší škole projekt „Das Bild der Anderen“. Jedná 

se o mezinárodní korespondenční projekt pro mladé studenty, kteří se učí 

německy. Hlavním smyslem tohoto projektu je na základě korespondence 
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získávat informace o životě, kultuře, zvyklostech svých vrstevníků v cizích 

zemích. Projektu se účastní studenti ze třídy 6. A, jejich partnery jsou studenti 

školy v Polsku. 

 

Letos navázalo naše gymnázium mezinárodní spolupráci s Všeobecně 

vzdělávacím lyceem ve městě Tomaszow Mazowiecki v Polsku. 

15 vybraných studentů zahájilo tříletý projekt, který bude probíhat 

v německém jazyce a bude zakončen výměnným pobytem studentů. 

 

 

Dějepis 

 
I v letošním školním roce se v rámci dějepisu žáci a studenti účastnili tradičně 

pořádaných soutěží, exkurzí a besed. 

 

Dějepisná olympiáda: 

23. 11. 2017  školní kolo účast 12 žáků 3. A a 4. A 

nejúspěšnější řešitelky – Markéta Hanušková, Tereza 

Kučerová a Petra Rosová (všechny ze 4. A) 

16. 1. 2018  OK ve Žďáře nad Sázavou: 

  Tereza Kučerová – 2. místo                                                                              

  Markéta Hanušková – 8. místo                                                                              

  Petra Rosová – 9. místo     

20. 3. 2018 KK v Pelhřimově: 

  Tereza Kučerová – 2. místo                                                                

21. – 25. 5. 2018 ÚK v Praze:  

  Tereza Kučerová – 15. místo 

 

Dějepisná soutěž gymnázií: 

4. 4. 2018 KK v Jihlavě – soutěže se zúčastnily studentky z 8. A – Klára 

Pospíchalová, Hana Hortová a Marie Cejnková – 13. místo 
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Dějepravné soutěžení: 

4. 6. 2018 v Třebíči  – tým 3. A (Alžběta Pánková, Natálie Báňová, 

Petr Bradáč, Matěj Hampl, Kateřina Sladká, Julie 

Balabánová) – 4. místo 

– tým 4. A (Tereza Kučerová, Vítězslav 

Havlíček, Kateřina Janoušková, Věra Podrábská, 

Markéta Dvořáková, Eliška Dohnalová) – 

1. místo 
 

Zeměpis 
 

Ve školním roce 2017/2018 se žáci Gymnázia Velké Meziříčí v rámci 

zeměpisu zúčastnili celkem čtyř zeměpisných soutěží: zeměpisné olympiády, 

internetové soutěže EUROREBUS vč. doplňujících soutěží, soutěže 

S Vysočinou do Evropy a soutěže Poznej Vysočinu.  

 

Zeměpisná olympiáda: 

 

Školního kola se zúčastnilo celkem 49 žáků, z nichž bylo vybráno 5 žáků 

do okresního kola.  

 

Kategorie A (6. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia):  

školní kolo: 1. místo: Tomáš Kučera 

okresní kolo: 2. místo: Tomáš Kučera 

krajské kolo: 4. místo: Tomáš Kučera 

Kategorie B (7. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia):  

školní kolo: 1. místo: Sára Kůpová 

okresní kolo: 3. místo: Sára Kůpová 

krajské kolo: 11. místo: Sára Kůpová 

Kategorie C (8. a 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia)  

školní kolo: 1. místo: Tereza Kučerová 

okresní kolo: 8. místo Tereza Kučerová 

Kategorie D (střední školy)  

školní kolo: 1. místo: Vlastimil Hrůza 

školní kolo: 2. místo: Daniela Javůrková 

okresní kolo: 4. místo: Vlastimil Hrůza 

okresní kolo: 9. místo: Daniela Javůrková 

krajské kolo: 10. místo Vlastimil Hrůza 
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Soutěž EUROREBUS  

 

Soutěž škol o putovní Pohár České spořitelny  
25. místo: Gymnázium Velké Meziříčí (z celkem 1 400 

přihlášených škol)  

 

Soutěž tříčlenných týmů  
Kategorie ZŠ 01 (6. a 7. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií)  

Krajské kolo:  

5. místo: 1. A (Marie Bartošová, Tomáš Malec, Simon Kraus)  

6. místo: 2. A (Natálie Javůrková, Sára Kůpová, Šarlota Pávková)  

Celostátní kolo:  

25. místo: 2. A (Martin Špinar, Sára Kůpová, Šarlota Pávková)  

50. místo: 1. A (Marie Bartošová, Adéla Budínová, Simon Kraus) 

Kategorie ZŠ 02 (8. a 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií)  

Krajské kolo:  

14. místo: 4. A (Aneta Babáková, Vojtěch Žák, Adam Trojánek)  

Kategorie SŠ  
Krajské kolo:  

25. místo: 5. A (Daniela Javůrková, Ondřej Fišer, Anna 

Schwarzbachová)  

 

Soutěž jednotlivců:  
Kategorie ZŠ 02 (8. a 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií)  

Krajské kolo:  

5. místo: Vojtěch Žák 

15. místo: Aneta Babáková 

16. místo: Adam Trojánek 

Celostátní kolo:  

21. místo: Vojtěch Žák 

Kategorie SŠ  
Krajské kolo:  

14. místo: Daniela Javůrková 

 

Soutěž S Vysočinou do Evropy  

Soutěže, kterou pořádá Kraj Vysočina pro střední školy, se zúčastnili studenti 

našeho gymnázia již pošesté. Soutěž se skládá z elektronických kol, následně 

nejlepších 30 studentů postupuje do finálového kola, ve kterém 

nejúspěšnějších 10 z písemného testu postupuje do závěrečného kola, kde 
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prezentuje (anglicky) svoji vizi – letos na téma „Tradiční výrobky 

z Vysočiny“. Hlavní cenou je jazykový pobyt ve Spojeném království. Cenu 

vyhrávají první tři soutěžící.  

 

 

Školní kolo: 

Aneta Špačková 

 

Krajské kolo:  

11. místo: Aneta Špačková 

 

Poznej Vysočinu 

 

Soutěž, kterou pořádá Kraj Vysočina, je určena pro žáky druhého stupně 

základních škol a odpovídající stupně víceletých gymnázií. Žáci si mohou 

ověřit své znalosti zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, 

přírodovědy, historie, kultury a ochrany životního prostředí. První kolo 

soutěže proběhlo na jednotlivých přihlášených školách a dva nejlepší řešitelé 

(děvče a chlapec) byli pozváni do finálového kola v Jihlavě. Krajským 

finálovým kolem soutěže v letošním roce prošlo 158 žáků ze 79 přihlášených 

základních škol a gymnázií. Čtyřicítka nejlepších získala cestovní poukaz na 

dvoudenní výlet do Prahy a tři nejlepší se radovali z moderní elektroniky – 

tabletu nebo notebooku.  

 

Školního kola se zúčastnilo celkem 40 žáků 

 

Finálové kolo 

19. místo: Tereza Kučerová 

47. místo: Vojtěch Žák 

 

 

Matematika 

 
Ve školním roce 2017/2018 se naši studenti opět zúčastnili několika 

matematických soutěží.  

 

Soutěže Matematický klokan se za celou školu zúčastnilo 50 studentů. 

V kategorii Benjamín to bylo 8 studentů, v kategorii Junior 15 studentů, 

v kategorii Kadet 17 studentů a v kategorii Student 10 studentů. Vítězové 

jednotlivých kategorií jsou:  
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Jan Kroulík (2. A, Benjamín – 93 body)  

Markéta Hanušková (4. A, Kadet – 87 bodů)  

Terezie Hortová (6. A, Junior – 68 bodů) 

Josef Starý (4. C, Student – 109 bodů) 

Kromě školního kola proběhla i okresní a krajská kola a to s těmito výsledky: 

 

Jan Kroulík (2. A, Benjamín) 7. místo v OK 

Markéta Hanušková (4. A, Kadet)  8. místo v OK 

Terezie Hortová (6. A, Junior) 9. místo v OK 

Filip Svoboda (6. A, Junior) 10. místo v OK 

Josef Starý (4. C, Student)  1. místo v OK 

    2. místo v KK 

Zdeněk Dvořák (7. A, Student) 5. místo v OK  

Iveta Strnadová (4. C, Student) 6. místo v OK  

Marie Hledíková (7. A, Student) 8. místo v OK 

 

Také v dalších soutěžích, Matematické olympiádě a Pythagoriádě, jsme měli 

několik soutěžících. V jednotlivých kategoriích dosáhli studenti těchto 

výsledků: 

 

Nižší gymnázium 

Prima (1. A) 

Petr Toman   1. místo v OK MO kat. Z6 

Tomáš Kučera   2. místo v OK Pythagoriády kat. 6 

 

Sekunda (2. A) 

Ondřej Říha   7. – 9. místo v OK Pythagoriády kat. 7 

   9. – 10. místo OK MO kategorie Z7 

Helen Michalová  13. – 22. místo v OK Pythagoriády kat. 7 

   11. místo OK MO kategorie Z7 

Martin Špinar  13. – 22. místo v OK Pythagoriády kat. 7 

Veronika Dvořáková  13. – 22. místo v OK Pythagoriády kat. 7 

Adéla Šimková   13. – 22. místo v OK Pythagoriády kat. 7 

Šarlota Pávková   13. místo OK MO kategorie Z7 

 

Tercie (3. A) 

Jakub Drdla   1. místo v OK Pythagoriády kat. 8 

Tomáš Votava   6. – 8. místo v OK Pythagoriády kat. 8 

Petr Bradáč   1. – 2. místo OK MO kat. Z8 
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Kvarta (4. A) 

Markéta Hanušková 5. místo v KK MO kategorie Z9 

3. místo v OK MO kategorie Z9 

Denisa Hanušková  15. místo v KK MO kategorie Z9 

   2. místo v OK MO kategorie Z9 

Studenti vyššího gymnázia dosáhli těchto výsledků: 

 

Vyšší gymnázium 

1. ročník 

Jana Bednářová (5. A) 27. místo v KK MO kategorie C 

 

2. ročník 

Filip Svoboda  (6. A) 3. místo v KK MO kategorie B 

Lenka Tomanová (2. C) 11. místo v KK MO kategorie B 

 

3. ročník 

Terezie Hrubanová (7. A) 11. místo v KK MO kategorie A 

Marie Hledíková (7. A)  16. místo v KK MO kategorie A 

 

4. ročník 

Josef Starý (4. C)  8. místo v KK MO kategorie A 

 

V úterý 28. listopadu 2017 proběhl 10. ročník Internetové matematické 

olympiády pod záštitou Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství 

VUT Brno. Za naši školu se zúčastnilo pět družstev a z 215 soutěžních týmů 

se umístila takto: 

 

 59. místo (4. ročník, kapitán Adam Ludes) 

 96. místo (3. ročník, kapitán Dominik Rous) 

156. místo (2. ročník, kapitán Marek Chadim) 

161. místo (1. ročník, kapitánka Amálie Dvořáková) 

184. místo (3. ročník, kapitán Vlastimil Hrůza) 

 

Viz také http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx?server=1&article=11. 

 
 
 
 
 

http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx?server=1&article=11
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Fyzika   
 

Ve Fyzikální olympiádě dosáhli naši žáci těchto výsledků: 

 

Kategorie E 

 Vítězslav Havlíček (4. A): 7.–9. místo v OK 

Kategorie D 

 Jan Strnad (1. C): 21. místo v KK 

 4 další žáci se zúčastnili krajského kola 

Kategorie C 

 Lenka Tomanová (2. C): 8. místo v KK 

 Filip Svoboda (6. A): 11. místo v KK 

 Marek Chadim (6. A): 14. místo v KK 

Již tradičně se vybraní žáci vyššího gymnázia v září zúčastnili fyzikálního 

soustředění studentů středních škol. Toto setkání organizoval Ústav fyzikální 

elektroniky PřF MU a  v tomto školním roce  se konalo pod názvem Struktura 

látek: 100 let od narození Richarda Feynmana. 

 

V květnu někteří žáci absolvovali Jadernou maturitu, která se konala 

v JE Dukovany. Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatném článku 

na str. 58.  

 

 

Chemie 
 

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zúčastnila chemické olympiády ve 

všech kategoriích. 

 

Kategorie A se ve školním kole zúčastnil pouze Václav Ráliš – 4. C, 

v krajském kole se umístil na 6. místě. 

 

Kategorie B se ve školním kole zúčastnily 2 studentky: Viktorie Dvořáková 

– 7. A, Lucie Horká – 7. A. Do krajského kola postoupily obě studentky. 

Viktorie Dvořáková se umístila na 7. místě, Lucie Horká na 19. místě 

krajského kola. 
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Kategorie C se ve školním kole zúčastnilo 12 žáků: Amálie Dvořáková – 

5. A, Jáchym Štindl – 5. A, Anna Schwarzbachová – 5. A, Marek Chadim – 

6. A, Ondřej Chromý – 6. A, Adam Plucek – 6. A, Jana Rozmarinová – 6. A, 

Adéla Svobodová – 6. A, Martin Tvarůžek – 6. A, Jan Turza – 6. A, Kamil 

Bednář – 2. C a Lenka Tomanová – 2. C. Do krajského kola postoupili dva 

studenti – Kamil Bednář a Adéla Svobodová. Kamil Bednář obsadil 8. místo 

a Adéla Svobodová 13. místo.  

 

Kategorie D se ve školním kole zúčastnilo 13 žáků: Julie Balabánová, Petr 

Bradáč, Markéta Čechmanová, Aneta Čermáková a Jakub Drdla z 3. A a ze 

4. A Eliška Dohnalová, Jana Čermáková, Vítězslav Havlíček, Jakub Kovář, 

Dominik Oulehla, Adéla Pistrichová, Zuzana Rašovská a Ludmila 

Svobodová. Do okresního kola postoupilo 6 žáků, Jakub Drdla obsadil 

2. místo, Vítězslav Havlíček 5. místo, Markéta Čechmanová 13. místo, Petr 

Bradáč 18. místo, Julie Balabánová 20. místo a Aneta Čermáková 21. místo. 

Jakub Drdla postoupil do krajského kola, ve kterém se umístil na 4. místě. 

 

15. února se současní a budoucí studenti chemického semináře zúčastnili Dne 

chemie na chemické fakultě VUT. Studenti měli možnost prohlédnout si 

laboratoře, seznámit se s chodem chemické vysoké školy a zjistit i možnost 

uplatnění v praxi během prezentace významných okolních závodů. 

 

31. ledna proběhlo projektové dopoledne. Zájemci o chemii si mohli sami 

vyzkoušet některé praktické úkoly v laboratoři (např. snímání otisků prstů 

a důkaz vitamínu C), vyzkoušet si práci s modely chemických molekul, projít 

si některé testové úkoly. Pro ostatní studenty připravili Václav Ráliš a Lenka 

Tomanová prezentaci náročnějších chemických pokusů. Tyto pokusy pak 

mohli vidět i návštěvníci Dne odpoledne otevřených dveří.  

 

 

 

Biologie 

 
V tomto školním roce se naše škola zúčastnila biologické olympiády ve 

všech kategoriích (A, B, C, D). Soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve 

školním kole, postoupili do vyšších kol, kde gymnázium velmi dobře 

reprezentovali. 
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Kategorie D 

Petr Toman (1. A)  23. místo OK  

Gabriela Havlíčková (2. A) 26. místo OK 

  

Kategorie C 

Vítězslav Havlíček (4. A)  7. místo OK 

Markéta Dvořáková (4. A) 23. – 24. místo OK 

 

Kategorie B 

Jáchym Štindl (5. A)  11. místo KK 

Lenka Tomanová (2. C)  6. místo KK 

Adéla Svobodová (2. C)  17. místo KK 

 

Kategorie A 

Lenka Kohoutová (8. A)  15. místo KK 

Viktorie Dvořáková (7. A) 23. místo KK 

 

 

Hudební výchova 
 

Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí 

 

Pěvecký sbor se letos potřetí zúčastnil středoškolské přehlídky pěveckých 

sborů OPAVA CANTAT. Krajské kolo se uskutečnilo v Bystřici nad 

Pernštejnem. Sbor se zapojil do druhé kategorie, tj. bez povinné skladby, a za 

svůj program, jehož součástí byly lidové písně, stará hudba i píseň z oblasti 

pop music, byl zařazen do zlatého pásma a postoupil do celostátního kola, 

které se koná 8. – 11. listopadu 2018 v Opavě.  

 

Pěvecký sbor má za sebou v letošním roce také několik vystoupení. Zapojil 

se do vánočního koncertu města v Jupiter clubu, dále vystoupil 1. ledna na 

náměstí v rámci vítání nového roku. Další program si připravil pro Noc 

kostelů a svoji sezónu 2017/2018 zakončil 30. června samostatným 

koncertem na náměstí v rámci Velkomeziříčského kulturního léta. 
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Tělesná výchova 
 

V letošním školním roce naši studenti opět reprezentovali školu v mnoha 

různých sportovních soutěžích. Nejvýraznějšího výsledku dosáhlo družstvo 

atletek (ve složení Lišková, Rašovská, Čejková, Bajerová, Marková) 

v atletickém čtyřboji. Po vítězství v krajském kole postoupilo do 

republikového finále, kde obsadilo celkové 11. místo. Družstvo atletek (ve 

složení Marková, Rašovská, Puzrlová, Podrábská, Bajerová, Talačová, 

Pospíšilová, Zachová, Čejková, Lišková) bylo úspěšné i v Poháru rozhlasu 

kategorie IV, kde skončilo v krajském kole na 2. místě. 

 

Dařilo se i našim chlapcům, kteří vybojovali 3. místo v krajském kole ve 

florbalové soutěži Challenge cup. 

 

V okresních kolech se na stupně vítězů dostalo družstvo fotbalistů  kategorie 

IV. (3. místo), družstvo florbalistek kategorie V (3. místo) a družstva běžců 

soutěžící v přespolním běhu v kategorii III (3. místo) i kategorii VI 

(3.  místo). 

 

 

 

 

Z lyžařského kurzu tříd 5. A a 1. C v Karlově pod Pradědem. 
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SOČ 

 

V soutěži Středoškolské odborné činnosti nejlepší práci předložila Adéla 

Svobodová (2. C) a získala s ní 2. místo v krajském kole. Název práce zněl: 

Rychlost dekompozice v různých typech prostředí. 

 

 

Logická olympiáda 

 

Tereza Kučerová (4. A) – 11. místo v krajském kole kategorie B 

Iveta Strnadová (4. C) – 3. místo v krajském kole kategorie C 

Markéta Kučerová (8. A) – 10. místo v krajském kole kategorie C 

 

 

 
Začátek stužkovacího večírku 8. A. 
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8. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Prevence sociálně patologických jevů vychází z Minimálního preventivního 

programu, který je sestavován pro daný školní rok. Ten obsahuje zvolenou 

strategii a postup při prevenci u žáků naší školy. Základním principem je 

výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova k osvojení si vhodného 

sociálního chování a vedení k zodpovědnému jednání každého žáka. 

V Minimálním preventivním programu jsou uvedeny nejen jednotlivé kroky, 

ale i konkrétní aktivity (přednášky, besedy, sportovní akce apod.), které jsou 

v daném školním roce realizovány.  

 

 

 

 

Z výstavy maturitních prací na půdě GVM.  
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9. Vybrané články o škole1 

 

 

Erasmus+ 
Miriam Ševčíková 

 

Od neděle 20. 8. 2017 do soboty 2. 9. 2017 jsem v Berlíně absolvovala kurz 

Deutsch für Lehrer (Němčina pro učitele) na DID-Institutu. Dopoledne jsem 

se zúčastnila výuky ve standardním kurzu, odpoledne jsme měli hospitace, 

jejich zhodnocení a první týden nám přidali ještě na žádost jedné učitelky z 

Rumunska 4 hodiny didaktiky NJ. Protože se každý jazyk stále vyvíjí, bavili 

jsme se o současné němčině, ale také o životě v Německu i Berlíně. 

 

V rámci volnočasového programu jsem s DID navštívila německý spolkový 

sněm Bundestag, kde jsme měli kromě návštěvy kopule i velmi zajímavou 

prohlídku zasedacích prostor. O víkendu organizovala spolková vláda pro 

širokou veřejnost den otevřených dveří. Navštívit bylo možné všechna 

ministerstva a vládní instituce. Já jsem se vypravila na ministerstvo pro 

vzdělávání a výzkum, ministerstvo zahraničních věcí, úřad spolkové 

kancléřky a tiskový úřad vlády. Navštívila jsem i hodně muzeí, kromě 

Pergamonu a dalších známých muzeí i sbírku více než 120 děl Pabla Picassa 

v muzeu Berggruen nebo sbírku surrealismu (např. Goya, Redon, Dalí). 

Pobyt v Berlíně i přes jeho náročnost hodnotím jako velmi přínosný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Níže uvedené texty představují výběr z článků, které byly v průběhu 

školního roku zveřejňovány na webových stránkách školy a v regionálním 

tisku. Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie převzaty z archivu školy. 
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Exkurze ve Vídni 
 

Eliška Hosnedlová, 3. C 

 

Koncem září jsme vyrazili (žáci tříd 7. A a 3. C) na exkurzi do hlavního města 

Rakouska – Vídně. Z města jsme si přivezli nové znalosti z historie, zážitky, 

fotky a samozřejmě hromadu rakouských sladkostí. 

V úterý 26. září 2017 jsme se sešli již v ranních hodinách, abychom se 

vypravili za nejkrásnějšími a nejvýznamnějšími památkami, které nám Vídeň 

nabízí. Trvalo přibližně dvě hodiny, než jsme autobusem dorazili do rušného 

centra. Naší první zastávkou byl zámek Schönbrunn – dříve přepychové sídlo 

habsburských panovníků, dnes překrásná památka, která patří ke světovému 

dědictví UNESCO. Kromě prohlídky zámeckých komnat a sálů jsme měli 

možnost se pokochat také zahradním areálem.   

 

Další v pořadí nás čekala stavba proslulá především svým originálním 

designem – Hundertwasserhaus. Současné obydlí rakouských umělců nás 

zaujalo svými pestrými barvami, nepravidelnými tvary zdí a oken i vlastní 

zahradou na střeše domu. Některé z nás však více uchvátila Hundertwasser 

Village, ve které nechyběly ani menší obchody či kavárny 

v „hundertwasserovském“ stylu. 

Tím však naše putování a objevování rakouské metropole zdaleka nekončilo. 

Při procházce městem jsme se zastavili u parlamentu, letmo jsme zahlédli 

vídeňskou Státní operu, prošli se rozkvetlou zahradou Hofburgu a potkali 

turisty, místní a hlavně mnoho kočárů s koňmi. Nevynechali jsme ani 

katedrálu svatého Štěpána, často označovanou za symbol Vídně. Tuto 

typickou ukázku gotické stavby jsme si však kvůli nedostatku času prohlédli 

pouze zvenčí. 

Jako správní turisté jsme si nemohli nechat ujít ochutnávku několika 

rakouských pokrmů. K vídeňské kávě jsme tedy vyzkoušeli Sacher dort 

i tradiční jablečný závin „apfelstrudel“, který také k Vídni neodmyslitelně 

patří. 

Přestože někteří z nás po celodenním putování téměř padali únavou, den 

strávený ve Vídni jsme si velmi užili a těšíme se na další podobné exkurze.  
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Fotografie z Vídně. 

 

Exkurze do Polska 
 

Iveta Strnadová, 4. C 

 

Ve dnech 25. a 26. září 2017 se žáci 4. C a 8. A zúčastnili  školní exkurze do 

Polska. V pondělí ještě za tmy naskládali všichni tašky do autobusu 

a vyrazilo se. Cesta trvala pět hodin, a tak někteří cestou dospávali brzké 

vstávání. 

 

Naším prvním cílem byl kopec Tadeusze Kościuszka, tyčící se nad 

Krakowem, odkud jsme mohli mimo jiné vidět také lehký opar znečištění, 

který město zahaluje. Příjemným bonusem se pro nás stala expozice Cesta 

Poláků ke svobodě, jež byla v bývalé pevnosti na vrcholku kopce v době naší 

návštěvy otevřena. 

 

Naše cesta poté vedla na jih od Krakowa do jedné z nejstarších památek 

UNESCO na světě – do solných dolů Wieliczka. Během více než 
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dvouhodinové prohlídky jsme byli seznámeni s principy těžby, významem 

dolů napříč polskými dějinami i s podmínkami, které tam panovaly. Na trase 

jsme mimo jiné viděli 36 m vysokou síň Stanisława Staszice, kde se před pár 

lety pro zápis do Guinnessovy knihy rekordů uskutečnil let balónem. 

Nejpůsobivější byla kaple sv. Kingy s impozantní výzdobou vytesanou do 

solných zdí, je zde například také umístěn oltář s reliéfem Poslední večeře 

podle da Vinciho. 

 

Zbytek odpoledne byl věnován historickému městu Kraków. Naše cesta 

začala u královského hradu Wawelu a zavedla nás skrz historické centrum 

přes Rynek Głowny až k Florianově bráně. Většina z nás neváhala a využila 

příležitosti ochutnat místní kuchyni – vafle, pirohy nebo jiné speciality. 

S příchodem večera jsme pak zažili atmosféru romantického nočního 

Krakowa na vlastní kůži. 

  

Druhý den ráno jsme Krakow poznali z jiného úhlu. Prošli jsme si židovskou 

čtvrť, ochutnali tradiční „zapiekanku“ a zastavili se i před továrnou Oskara 

Schindlera, německého obchodníka, který během druhé světové války 

zachránil před koncentračními tábory na 1200 Židů. 

  

Poslední prohlídka nás zavedla do nejtemnějších dějin Evropy – do 

vyhlazovacího tábora Osvětim (něm. Auschwitz). I když jsme tušili, co nás 

čeká, zádumčivá atmosféra místa zasáhla každého z nás. V bývalých 

ubytovnách byly rozmístěny expozice zachycující každodenní život v táboře. 

Kromě krematorií a plynových komor jsme spatřili také popraviště a udělali 

si představu o nuzných podmínkách, ve kterých byli vězni nuceni žít. 

 

Pak už byla před námi jen zpáteční cesta. Vrátili jsme se pozdě v noci, 

unavení a plní zážitků. Snad mohu mluvit za všechny, když řeknu, že nás 

exkurze velmi zaujala. A snad jsme si z ní odvezli více než jen suvenýry. 
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Žáci 8. A a 4. C na Královském rynku (Rynek Główny). 

 

 

 

 

Zážitky z Anglie, září 2017 

Jana Taylor 

Začátkem nového školního roku se někteří studenti gymnázia vypravili na 

poznávací zájezd do Anglie. Krásných šest dní na Britských ostrovech prožilo 

45 studentů z různých tříd vyššího gymnázia. Cesta byla sice dlouhá, ale 

zážitků bylo spousta a rozhodně stály za to. 

Bílé skály Doveru nás po klidné plavbě trajektem uvítaly v brzkých ranních 

hodinách a poté již nebylo do Londýna daleko. Dva dny strávené v Londýně 
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nám umožnily zhlédnout jak západní, tak východní část města se všemi 

impozantními místy. Navštívili jsme například čtvrť Greenwich, kde jsme 

společně překročili nultý poledník, který tudy prochází. Tower Bridge včetně 

procházky po prosklené části lávky vysoko nad zemí většinu studentů upoutal 

natolik, že málokterý nevlastní fotografii s pohledem z výšky na život pod 

vlastníma nohama. Londýnský hrad Tower, jenž má téměř tisíciletou historii, 

nám nabídl expozici korunovačních klenotů a v největší katedrále Evropy – 

katedrále svatého Pavla - jsme zdolali přes šest set schodů, než se nám naskytl 

překrásný výhled na Londýn. Prošli jsme kolem Buckingham Palace, 

Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, Trafalgar Square, svezli se 

na London Eye s ohromujícím výhledem na Londýn a utratili poslední libry 

v obchodech na Piccadily Circus či Oxford Street. 

Nebydleli jsme v Londýně, nýbrž v městečku Waterlooville, vzdáleném od 

hlavního města asi hodinu a půl cesty autobusem. Místní rodiny, do kterých 

jsme byli po dvojicích, trojicích či čtveřicích rozděleni, byly velmi milé 

a přátelské. Díky nim jsme měli možnost poznat jejich každodenní život 

a okusit tak zcela jiný životní styl, než známe. Každé ráno, když jsme se 

znovu sešli v autobuse, jsme si měli o čem povídat a výměna informací, co 

kdo měl k večeři, patřila k nejoblíbenějším konverzačním tématům. Mnozí 

totiž ochutnali jídla, jež nikdy v životě neokusili, ba dokonce je ani 

nedokázali pojmenovat, ať už se jednalo o hlavní jídlo, či dezert. 

O tom i mnohém jiném jsme si povídali při svých každodenních výletech na 

různá další místa, např. do Stohehenge, do Portsmouth, kde jsme prozkoumali 

vlajkovou loď admirála Nelsona a také zajímavé námořní muzeum, do 

Portchestru, Chichestru, Winchestru a v neposlední řadě do Salisbury s raně 

gotickou katedrálou a její nejvyšší kostelní věží v Anglii (123 m), kde jsme 

si také prohlédli vystavený originál Velké listiny svobod. 

Spokojenost, zvídavost a nadšení studentů jistě podpořilo pěkné počasí 

a příjemná atmosféra nás provázela po celou dobu zájezdu. 

Hodnocení zájezdu studenty: 

V Anglii jsem byla úplně vším nadšená. S rodinou jsme si hodně povídali, 

vyměnili e-mail. Památky jsem si užila, obzvlášť Londýn. Eliška Bártová 

Super výlet s výborným programem, bezva partou a ještě lepší průvodkyní. 

Jan Turza 
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Líbilo se mi, že se k nám po celou dobu zájezdu všichni chovali velmi mile a 

byli ochotni nám se vším pomoci. Anna Šedá 

Super možnost seznámení s jinými zvyky, tradicemi a místy. Škoda, že to 

nebylo delší. Adéla Svobodová 

Nejvíce jsem si užil prohlídku muzea námořnictví v Portsmouth.  Adam 

Plucek 

Velice se mi líbil program, který jsme měli naplánovaný, ale nejvíce jsem si 

užil pobyt v anglických rodinách a konverzaci s nimi. Vít Gaizura 

 

 

Žáci předvádějí „Stonehenge”. 
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Účastníci zájezdu před „Buckinghame Palace”. 

 

 

Před lodí Jejího Veličenstva. 
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Po stopách Karla Havlíčka Borovského 
 

Dagmar Handová 

 

Zatímco někteří studenti tříd 5. A, 6. A a 2. C vyrazili na týden za zážitky do 

Anglie, jejich zbývající spolužáci se ve čtvrtek 7. 9. vydali na exkurzi po 

Vysočině tematicky inspirovanou osudy a dílem Karla Havlíčka Borovského 

a životem našich předků ve zmíněném regionu. 

 

První zastávkou se stal dům Havlíčkovy rodiny na náměstí v Německém, 

dnešním Havlíčkově Brodě, jehož část slouží jako muzeum věnované právě 

tomuto novináři, politikovi a spisovateli. Po krátkém výkladu si všichni 

prohlédli místnosti bytu, z nějž v době Bachova režimu policisté odvezli 

Havlíčka od rodiny do tyrolského Brixenu. (Mimo havlíčkovský program 

studenty v muzeu zaujala v přízemí instalovaná egyptská hrobka. ) 

 

Po krátkém rozchodu určeném k prohlídce havlíčkobrodského náměstí 

a nasátí genia loci jsme přejeli do obce v současnosti nazvané Havlíčkova 

Borová. Obec je pojmenovaná na počest svého proslulého rodáka a rodný 

spisovatelův dům v ní dodnes najdeme, samozřejmě slouží jako stálá 

expozice věnovaná KHB. Po jeho zhlédnutí jsme vyšli na kopeček 

s kostelíkem, který se tyčí nad Borovou a umocňuje malebnost celé obce. 

Kostel je s naším velikánem úzce spjat a Havlíček se o něm zmiňuje např. 

v Tyrolských elegiích. Našel v něm totiž spřízněnou duši: místní kněz 

v divokém rváči a problematickém klukovi rozpoznal velký talent a pomohl 

mu nasměrovat energii k pozitivním a pronárodním cílům. Právě tyto a další 

informace přímo na místě zprostředkovaly vyučující českého jazyka, jež 

exkurzi doprovázely. Také zazněly ty Havlíčkovy verše z Tyrolských elegií, 

v nichž popisuje svoje zatčení. 

 

Program exkurze končil prohlídkou známého skanzenu na Veselém Kopci 

u Hlinska. Zde studenti individuálně zkoumali dřívější životní podmínky 

a životní styl lidí na Vysočině. Podle reakcí a ohlasů soudě, putování za 

poznáním studenty obohatilo a líbilo se jim. 
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Kulíšci z kvarty se vydali zdolat Bludiště 
 

Kvarta Gymnázia Velké Meziříčí 

 

Za novými zážitky jsme se s třídou tentokrát vydali do ostravského 

televizního studia, v němž se připravuje pořad Bludiště. Chtěli jsme poznat, 

jak probíhá natáčení, a také poměřit síly v soutěži. 

 

Po zaslání přihlášky do oblíbeného soutěžního pořadu jsme čekali, zda nás 

televize osloví. Když nás kontaktovala asistentka produkční, zahájili jsme se 

třídou přípravy, abychom se do Ostravy opravdu mohli vydat. Z mnoha 

zájemců jsme vybrali čtveřici, která bude hájit barvy našeho gymnázia 

v souboji se soupeřovým týmem. Vymysleli a nacvičili jsme představovací 

scénku, natočili video, zvolili si název týmu a maskota. Spolužačka vyrobila 

povedené „placky“ k připnutí na bílá trička. V hodinách výtvarné výchovy 

jsme si namalovali transparenty, jejichž nápaditost a provedení ocenil 

i televizní štáb. O pomoc s učitelskou soutěžní disciplínou jsme požádali paní 

učitelku Šoukalovou, která již zkušenost se zdoláváním světelného bludiště 

má, a podařilo se nám ji pro náš projekt získat. Pustili jsme si několik dílů 

Bludiště, zkoušeli rozlousknout hádanky a vymyslet strategii pro fyzické 

disciplíny. 

 

Ve středu ráno 7. února jsme se plni očekávání, hodně natěšení a s krabicí 

čerstvých koláčků od paní učitelky Kočí Valové vyrazili na severní Moravu. 

Dlouhá cesta proběhla bez komplikací, a tak jsme včas dorazili do ostravské 

části Radvanice, kde se nachází Výzkumný ústav uhelný, v jehož areálu se 

soutěž natáčí. 

 

Dozvěděli jsme se, že Adélka, Terezka, Petr a Víťa se promění v modrý tým 

a že jejich protivníkem v jednotlivých disciplínách bude družstvo ze Suché 

Polomi na Ostravsku. Když se už nalíčení a do dresu oblečení spolužáci přišli 

ukázat nám ostatním do šatny, kde jsme měli zázemí, hlavně na děvčatech 

jsme mohli oči nechat, bylo úžasné, v jaké ještě větší krásky se pod rukou 

zkušených maskérek proměnily! Některá z děvčat si dokonce přála takovou 

„proměnu“ vyzkoušet na vlastní kůži.  

 

Pro ty, kteří pořad nesledují, uveďme, že soutěž se skládá z několika 

disciplín, které prověřují fyzickou zdatnost, soustředění, znalosti 

i pohotovost aktérů z 8. a 9. tříd základních škol a příslušných ročníků 

víceletých gymnázií.  Je třeba podstoupit vědomostní kvízy a otázky, 
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absolvovat lanovou dráhu a umístit figurky bludišťáků do zavěšeného koše, 

najít cestu laserovým bludištěm, na základě získaných indicií vyluštit tajenku 

a body družstvu může získat i učitel, pokud správně projde světelným 

labyrintem. Pořad se vysílá na stanici Déčko v premiéře v sobotu kolem 

poledne a díly je pak možno kdykoli zhlédnout on-line na internetu. 

 

Jaké záludnosti si pro nás tvůrci pořadu připravili tentokrát a jak naše snažení 

dopadlo, neprozradíme, ale můžeme slíbit skutečně dramatickou podívanou. 

K televizním obrazovkám vás zveme v sobotu 7. dubna.2 

 

Celé natáčení jsme si parádně užili a ocenili jsme nesmírně pozitivní a milý 

přístup všech členů štábu jak k soutěžícím, tak k nám divákům. Za to jim 

posíláme svůj dík, děkujeme také paním učitelkám, které nám se všemi 

přípravami pomohly a které nás do televizního studia doprovázely, a všem, 

kdo nám drželi palce. 

 

Třída 4. A a soutěžní tým Kulíšků (zleva Víťa Havlíček, Áďa Bajerová, 

Terezka Kučerová a kapitán Petr Vokoun) s moderátorem soutěže Bludiště 

Romanem Pastorkem v ostravském televizním studiu. 

                                                           
2 Redakční poznámka: Naše družstvo do dalšího kola nepostoupilo. 
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Vzdělávací exkurze do Švýcarska 
 

Simona Prachařová 3. C 

 

Ve dnech 25. 10. až 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili 

exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta 

byla sice dlouhá, ale rozhodně za to stála.  

 

V ranních hodinách jsme dorazili k naší první zastávce, k nádhernému 

německému městu Lindau. Vyskákali jsme z autobusu a vydali se na ranní 

procházku městem, která vedla převážně podél Bodamského jezera. 

Obdivovali jsme krásy Staré radnice, Mangturmu či místního přístavu. Poté 

jsme směřovali ke švýcarskému Winterthuru, neboť naším cílem byla 

návštěva tamního science centra – Technoramy.  

 

Na místo jsme přijeli v poledne. V Technoramě jsme strávili 5 hodin, ale 

myslím, že se nikdo ani chvíli nenudil. Tři patra nabitá informacemi 

a interaktivními fyzikálními pokusy by nás klidně zabavila na celý den. 

V rámci prohlídky jsme si vyslechli také několik zajímavých přednášek 

s fyzikální, chemickou či biologickou tematikou. Všechny byly prezentované 

buď v angličtině, nebo v němčině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrické výboje v Technoramě. 

 



 

 

 

46 

 

Po páté hodině jsme se vydali do městečka Le Bouveret nedaleko 

Ženevského jezera, kde jsme se ve večerních hodinách ubytovali.  

 

Pátek začal výbornou snídaní formou švédských stolů a s obědovými balíčky 

jsme se vydali za dalším dobrodružstvím. Naší první zastávkou se stal vodní 

hrad Chillon. Dovnitř jsme sice nešli, ale stavba nás i zvenčí velmi zaujala. 

Chillon obklopený Ženevským jezerem a k tomu ještě východ slunce, to byla 

přímo dech beroucí podívaná. 

 

Další část dne jsme strávili v Ženevě, v neoficiálním středisku francouzsky 

mluvící oblasti Švýcarska. Prohlídka města začínala u pomníku na nábřeží, 

který stojí na místě, kde byla zavražděna rakouská císařovna Alžběta („Sisi“). 

Poté jsme volnou chůzí pokračovali ke květinovým hodinám.  

 

 

Květinové hodiny v Ženevě. 

 

Během cesty jsme mohli obdivovat jeden z hlavních symbolů města, 

vodotrysk Jet d’Eau zurčící přímo z Ženevského jezera. Fontána se díky své 

neuvěřitelné výšce 140 metrů nedá přehlédnout. Někteří odvážlivci se vydali 

přímo k ní, zbytek skupiny pokračoval dál směrem k historickému centru. 
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Prohlédli jsme si katedrálu sv. Petra, Zeď reformátorů, rodný domek Jean-

Jacques Rousseaua, … Naskytla se nám také příležitost chvíli si posedět na 

nejdelší dřevěné lavičce světa. Po krátkém rozchodu jsme se autobusem 

vydali opět na cestu.  

 

 

 

 

Ženevský vodotrysk 

 

Zastavili jsme u CERNu (Evropské organizace pro jaderný výzkum), kde byl 

mimo jiné vynalezen web. Měli jsme štěstí a veškeré přednášky a prohlídky 

v tomto výzkumném zařízení jsme mohli absolvovat v češtině/slovenštině. 

Po krátké prezentaci, na níž jsme se dozvěděli nejdůležitější fakta, jsme se 

vydali přímo do „provozu“.  Vyslechli jsme si mnoho informací 

o detektorech a urychlovačích částic a o spolupráci CERNU s NASA. Celá 

prohlídka byla neskutečně zajímavá, odjížděli jsme obohacení o stovky 

nových poznatků.  

 

Poté jsme se vrátili na ubytování, kde jsme po výborné večeři mohli navštívit 

některou z přednášek bývalých absolventů GVM. Jednalo se o absolventy 

různých technických oborů, kteří nám vysvětlili, co studují a proč je dobré se 
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v dnešní době těmito odvětvími zabývat. Po přednáškách si pro nás cestovní 

kancelář připravila překvapení v podobě ochutnávky švýcarských sýrů. 

S plnými žaludky jsme spokojeně usnuli.  

 

Poslední den ve Švýcarsku jsme se věnovali převážně místnímu jídlu. 

Nejprve jsme navštívili sýrárnu, kde jsme viděli výrobu sýru Gruyère. Naše 

další kroky směřovaly do muzea čokolády Cailler. Součástí prohlídky byla 

také neomezená ochutnávka, kterou jsme hojně využili. Na obou místech 

jsme si mohli těchto švýcarských pochutin nakoupit „co hrdlo ráčí“. S plnými 

taškami jsme došli k autobusu a jeli jsme na naši poslední zastávku, do 

hlavního města Švýcarska, Bernu.  

 

Podle legendy nese toto město název podle medvěda (německy Bär), takže 

naše prohlídka nemohla začínat nikde jinde než právě u výběhu medvědů. 

Odtud jsme pokračovali do centra. Viděli jsme bernské kašny včetně té, která 

nese název Pojídač dětí, dále jsme míjeli Einsteinův dům, místní orloj, apod. 

Naposledy jsme zamávali Švýcarsku a vydali se přes noční Německo směrem 

domů.   

 

Výlet do Švýcarska byl velmi přínosný, získali jsme obrovské množství 

nových informací, procvičili jsme si své znalosti němčiny a angličtiny, 

ochutnali místní speciality, seznámili jsme se s místní kulturou a k tomu 

všemu jsme po celou dobu byli obklopeni úchvatnou švýcarskou přírodou. 

Myslím, že jakmile se nám naskytne další příležitost tuto zemi navštívit, 

nebudeme váhat ani sekundu.  

 

 

  

Den otevřených dveří ve stacionáři NESA 

Ilona Pokorná 

Stalo se již tradicí, že studenti třetího ročníku v rámci připomínky DNE 

CHARITY navštěvují prostory stacionáře NESA ve Velkém Meziříčí. 

Zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytuje pomoc zejména 

osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 4 do 55 let, 

u kterých je kvůli jejich handicapu snížena schopnost žít jako ostatní 

vrstevníci. 
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S tím, jakým způsobem mohou klienti při pobytu ve stacionáři pracovat, 

seznamují v jednotlivých místnostech veřejnost milí a usměvaví 

zaměstnanci. Při interaktivní prohlídce v podzimně vyzdobeném a útulném 

prostředí je hostům také poskytnuta příležitost, aby si sami spoustu aktivit 

a činností vyzkoušeli. Na vlastní kůži se tak mohou přesvědčit o jejich 

náročnosti a o to více obdivovat umně zhotovené výrobky některých 

uživatelů. Děkujeme vstřícným a ochotným pracovníkům stacionáře za 

pozvání a především za náročnou práci, díky níž usnadňují nelehkou životní 

situaci klientům a jejich rodinám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci při návštěvě stacionáře NESA. 
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Pozvánka na přednášku kolegyně Mgr. Dagmar Handové. 
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Zemřel sochař Josef Klimeš, rodák z Měřína, 

absolvent zdejšího gymnázia3
 

Jiřina Kácalová 

V pátek 12. ledna zemřel v Praze náhle, tři dny před svými devadesátými 

narozeninami, český akademický sochař Josef Klimeš, rodák z Měřína, 

absolvent velkomeziříčského gymnázia. 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Klimeš ve svém ateliéru. 

Josef Klimeš se narodil 15. ledna 1928 v Měříně. Od roku 1939 studoval na 

Reálném gymnáziu Velké Meziříčí, kde v roce 1947 maturoval. Následně se 

nechal zapsat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění 

a estetika. V roce 1949 byl přijat na Akademii výtvarného umění do ateliéru 

Jana Laudy. Absolvoval u něho v roce 1954 a působil jako sochař na volné 

noze. V roce 1956 byl profesorem Laudou vyzván k účasti na práci pro 

                                                           

3 Zveřejněno 15. 1. 2018 ve Velkomeziříčsku.  

 

http://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2018/02/foto_uvod_1.jpg
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československý pavilon na EXPO 58 v Bruselu. Pro vstupní halu 

československého pavilonu vytvořil plastiku „Každý má právo na vzdělání“, 

za kterou získal ocenění Grand Prix. 

Akademický sochař Josef Klimeš patří k významným absolventům našeho 

gymnázia a je velkou uměleckou osobností, na kterou může být rodná 

Vysočina právem hrdá. Svědčí o tom nespočet samostatných výstav, které má 

na svém kontě, a spoluúčast na dalších v České republice i v zahraničí. 

Z nepřeberného množství jeho děl si dovolím připomenout hlavu padlého 

bojovníka, památník zastřeleným v poslední dny války ve Velkém Meziříčí 

(1965), pomník obětem obou světových válek pro Žirovnici (1965), nebo 

Duši bludných kamenů, zpracovanou pro rodný Měřín (2001). Jeho bronzová 

socha Pohár byla v roce 1990 vybrána jako dar papeži Janu Pavlu II. při jeho 

první návštěvě Prahy. Ve čtvrtek 24. října 2013 byl akademický sochař Josef 

Klimeš mezi deseti laureáty, kteří obdrželi z rukou hejtmana Kraje Vysočina 

kamennou medaili, nejvyšší ocenění, které kraj uděluje mimořádným 

osobnostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Památník zastřeleným v poslední dny války ve Velkém Meziříčí. 

 

http://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2018/02/Snímek_002.jpg
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Odpoledne otevřených dveří a projektové 

dopoledne v GVM 
 

Tereza Hammerová 

 

Odpoledne 31. 1. 2018 gymnázium opět otevřelo své dveře nejen pro budoucí 

uchazeče o studium a bývalé absolventy, ale také pro širokou veřejnost. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout odborné učebny téměř všech vyučovaných 

předmětů a v nich připravený program. V učebně biologie studenti mající 

laboratorní práce určovali výskyt škrobových zrn v rostlinách, v laboratoři 

chemie se prováděly důkazy reakcí kationů anorganickými činidly, v učebně 

chemie se vyráběl vodík s kyslíkem, zapalovala se třaskavá směs 

a realizovaly se plamenné zkoušky. Dominantou odpoledne bylo vystoupení 

gymnaziálního sboru. 

 

Dopolední výuka téhož dne byla rovněž atypická. Studenti obdrželi svá 

vysvědčení a pak se také dle svých osobních preferencí přihlásili bez ohledu 

na věk do předmětů, v nichž 3 vyučovací hodiny pracovali na projektových 

aktivitách. U cizojazyčných předmětů si studenti vyzkoušeli připravovat 

anglické i německé pochoutky, matematici pojali učivo formou hry, dějepisci 

propojovali linii let 1348 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968, dobrovolníci ze 

společenskovědního semináře navštívili zařízení NESA, kde se věnovali 

tamním klientům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odpoledne otevřených dveří v učebně fyziky. 
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Projekce a beseda na gymnáziu 

Ilona Pokorná 

V pátek 13. 4. 2018 se pro druhý a třetí ročník v aule gymnázia uskutečnila 

projekce dokumentárního filmu Olgy Špátové Největší přání. Zmiňovaný 

snímek je součástí fondu výukových materiálů vzdělávacího programu Jeden 

svět na školách organizace Člověk v tísni, která se touto cestou snaží přispívat 

k výchově zodpovědných mladých lidí. Usiluje o to, aby se studenti 

orientovali v současném světě, kriticky přistupovali k informacím 

a ovlivňovali dění kolem sebe. Protagonisté dokumentárního filmu se řadí 

k první dospívající generaci vyrůstající ve svobodné české společnosti po 

pádu komunismu. Mladí lidé z různého sociokulturního prostředí se 

zamýšlejí nad otázkou, jaké je jejich největší přání. Hodnoty současníků jsou 

porovnávány s hodnotami předlistopadových generací zachycených ve 

stejnojmenných dokumentech Jana Špáty z let 1964 a 1989. 

 

Po projekci následovala zajímavá beseda se dvěma hosty. S paní 

JUDr. Zdenou Čechovou, která studentům vylíčila své zážitky z období 

komunismu, z emigrace do Švýcarska a následného návratu do vlasti v roce 

1990. Druhým debatujícím byl Jakub Čech, mladý aktivista prosazující 

občanská práva. 

 
Beseda s paní JUDr. Zdenou Čechovou. 
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Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí si 

z Bystřice nad Pernštejnem přivezl zlato 
 

Markéta Rosová Prudíková  

 

28. března 2018 se pěvecký sbor naší školy zúčastnil krajského kola 

Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 

a za svůj výkon byl odbornou porotou zařazen do zlatého pásma 

s doporučením postupu do celostátního kola. Porota mimo jiné ocenila 

kvalitu zvuku sboru a jeho muzikální projev.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na koncert našeho úspěšného sboru. 
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Populární chemická přednáška na GVM 
 

V pondělí dne 9. dubna 2018 se konala na Gymnáziu Velké Meziříčí 

přednáška 

 

Mgr. Roberta Víchy, Ph.D., 

z Ústavu chemie Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

Pravý levý svět 

 
V přednášce byl vysvětlen pojem chiralita jako jistá prostorová nesymetrie 

molekulárních stavebních kamenů tvořících život na Zemi. Přednášející 

představil žákům vyšších ročníků naší školy řadu příkladů makroskopické 

chirality ve světě rostlin a živočichů i předmětů denní potřeby. Na jednom 

příkladu také poukázal, jak je tento pojem důležitý při vývoji a testování 

nových léků. Podrobnější informace je možno získat na stránce: 

www.vedanaprani.cz. 

 

 
R. Vícha při přednášce.  
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Jaderná maturita 
 

Terezie Hrubanová 

 

Ve dnech 11. až 13. 4. jsme se společně s 32 dalšími studenty třetích ročníků 

gymnázií zúčastnili Jaderné maturity – stáže v Jaderné elektrárně Dukovany. 

Měli jsme možnost podrobněji pochopit fungování jaderné elektrárny 

a poučit se od zkušených pracovníků.  

 

Během třídenní stáže jsme absolvovali přednášky o jaderné bezpečnosti, 

teorii jaderných reaktorů či fungování primárního a sekundárního okruhu JE. 

Kromě toho jsme také navštívili strojovnu, prohlédli si areál elektrárny, kryty 

a zkusili si odstavit reaktor na trenažéru pro budoucí operátory. Podívali jsme 

se i do nedaleké vodní přečerpávací elektrárny Dalešice a dozvěděli se něco 

o jiných zdrojích energie.  

 

Poslední den jsme vyplňovali závěrečný test, který prověřil naše nově nabyté 

znalosti a diskutovali jsme o budoucnosti získávání energie a dalším 

směřování Jaderné elektrárny Dukovany. 

 

 

Účastníci Jaderné maturity. 
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GVM má uzavřenu Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci 

se společností ČEZ, a. s. 

 

 

 
Týden vědy na Jaderce 

 
Adéla Svobodová, 6. A 

 

Ve dnech 17. až 22. 6. 2018 jsme navštívili akci Týden vědy na Jaderce, 

tentokrát věnovanou Stephenu Hawkingovi. Program byl opravdu nabitý 

a troufám si tvrdit, že si každý z nás našel něco, co ho opravdu zaujalo, 

a přivezl si spoustu nových informací. 

 

Ihned po příjezdu na nás čekal sál plný posluchačů, v jehož čele stál profesor 

se strhující přednáškou na téma, které jsme si předem zvolili, ta moje 

například měla název Chemie a záření. Po jejím skončení jsme se rozdělili do 

pětičlenných týmů a zahájili hru Pevnost Břehyard. Ta funguje na principu 

hry Pevnost Boyard, jediný rozdíl spočívá v tom, že obsah veškerých komnat 

je zcela vědecký. Každý tým si mohl zkusit například naprogramovat robota, 

vystřelit z tokamaku, hrát si se světlem, elektřinou, či pouze s čísly a na konci 

obdržel každý podle umístění nějaký vědecký dárek, jako třeba předplatné 

vědeckého časopisu, skleničky z uranového skla, poukazy na miniprojekty na 

příští rok či dárkové předměty. Ve večerních hodinách se přespolní účastníci 

přesunuli na koleje k zaslouženému odpočinku. 

 

Další den začal pro každého úplně jinak, jelikož nastal čas pro jednotlivé 

miniprojekty. Každý účastník si při přihlašování vybral téma, o kterém by se 

chtěl více dozvědět a případně si i něco prakticky zkusit. Na miniprojektu 

pracovali vždy asi 4 lidé na různých místech Prahy, některé byly na 

Břehovce, jiné například až ve výzkumných centrech za Prahou, jako ten můj 

v areálu centra BIOCEV. Skupiny se vždy ujal zkušený vědecký pracovník, 



 

 

 

59 

účastníkům vše vysvětlil a pomohl při technickém zvládnutí úkolu. 

V podvečerních hodinách jsme se opět vrátili do poslucháren na další 

zajímavé přednášky z moderní vědy, večer bylo možno dobrovolně navštívit 

divadlo Na Rejdišti se slavnostním koncertem oddělení populární hudby. 

 

Třetí den, tedy úterý, byl celý věnován osobním miniprojektům a jejich 

následnému zpracování do sborníkového příspěvku a prezentaci, kterou jsme 

představili všem kolegům z týdne vědy, ale o tom až později. Večer proběhla 

uzávěrka návrhů na titulní obrázek sborníku, kterou shodou okolností vyhrála 

fotka pořízená naším týmem, a nahrávání příspěvků do databáze Týdne vědy. 

Při celodenní práci na sepisování našich čerstvě nabytých znalostí jsme se 

spřátelili a navázali vzájemné kontakty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie vykrystalizovaného lysozymu získaná během práce na projektu. 

 

Ve středu jsme všichni začali společným programem a to hlavní přednáškou 

doc. RNDr. Oldřicha Semeráka, DrSc. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK 

v Praze na téma O obecné teorii relativity a Hawkingovi, po které následovala 

další volitelná přednáška. Já jsem se tentokrát zúčastnila přednášky 

Biomolekuly jako stroje aneb Atomový pořádek. Po obědě jsme se rozjeli na 

exkurze do špičkových vědeckých pracovišť, které jsme si předem vybrali. 
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Na místě každou skupinu provedl tamější vědecký pracovník, který všem 

popsal svoji práci a opět rozšířil naše znalosti. Večer se pro zájemce konala 

prohlídka Thomayerovy nemocnice, konkrétně radiologického zařízení nebo 

EKG. Radiologická asistentka nás seznámila s léčbou rakovinných nádorů 

pomocí radioaktivního záření, prací v programu, který přístroje ovládá, 

a přístroji samotnými. Ti, kteří se exkurze nezúčastnili, měli program na 

Břehovce v podobě Diskuzní párty, na které probíhaly krátké vědecké 

přednášky. 

 

Čtvrtek přinesl s blížícím se koncem týdne minikonferenci s asi polovinou 

miniprojektů. Ty byly prezentovány souběžně ve dvou posluchárnách na 

Břehovce. Na konci dne proběhl závěrečný slavnostní večer v podobě kasina 

v atriu, kde si mohl člověk zahrát hazardní hry za imaginární peníze, pro 

příchozí byl  připraven raut a spousta skvělé zábavy, zkrátka skvělé 

slavnostní zakončení jubilejního 20. ročníku Týdne vědy, na kterém nechyběl 

samozřejmě oslavenecký dort. 

 

Páteční program byl k obecnému smutku pouze dopolední, abychom měli čas 

vrátit se domů. Během dopoledne proběhlo ukončení minikonference, na 

kterém byly představeny ty nejžádanější miniprojekty, kterých se většinou 

účastní starší absolventi Týdne vědy. Po ukončení celé akce jsme nasedli do 

vlaku a plni nových dojmů, zážitků a informací se vydali na cestu domů. 
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Účastníci Týdne vědy 2018 – zleva Filip Svoboda, Jan Turza,  

Adéla Svobodová. 
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Gymnázium má nové šatny i okna
4
 

Martina Strnadová 

Studenti velkomeziříčského gymnázia zahájili školní rok s novými okny ve 

třídách a konečně i s novými šatnami. 

Rekonstrukce sociálního zařízení k tělocvičně a nové šatny v budově 

gymnázia za 23 milionů korun jsou hotovy. Práce nabraly téměř roční 

zpoždění. Původně měly být dokončeny v říjnu 2017, ale kvůli problémům 

se stavební firmou nakonec investor, Kraj Vysočina, vybíral nového 

dodavatele a termín dokončení se tak protáhl. „Nyní je vše po kolaudaci a od 

začátku nového školního roku už to slouží škole,“ uvedla krajská mluvčí Jitka 

Svatošová. 

„Jsme moc rádi, že už je hotovo. Trvalo to,“ dodal ředitel školy Aleš 

Trojánek. Studenti totiž měli po dobu výstavby šatny provizorně na 

chodbách. Nemohli užívat ani vlastní tělocvičnu, kde byly složené nové 

skříňky do šaten, a chodili proto cvičit do hasičky. Nyní si konečně mohou 

užívat nových a prostorných šaten s automatickým větráním. 

Během prázdnin také zřizovatel školy provedl první etapu výměny oken za 

10,69 milionu korun. Jde o okna z vnější strany budovy, tedy i ve všech 

třídách. Stará kastlová a trojdílná okna nahradila nová dřevěná, dvojdílná 

eurookna. „Podle veřejnosti budově velice sluší,“ podotkla Jitka Svatošová 

s tím, že druhá etapa výměny oken, těch do dvora a na chodbách, proběhne 

zase během letních prázdnin v příštím roce. I ředitel školy je s novými okny 

spokojen. „Ve třídách je víc světla, neboť se zvětšila jejich plocha o pět 

procent. Také máme díky výměně oken vymalované všechny třídy i aulu 

podle návrhu architektky,“ doplňuje Aleš Trojánek a dodává: „Na oslavu 

                                                           

4 Zveřejněno 14. 9. 2018 v elektronické verzi Velkomeziříčska.  
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stodvacátého výročí školy jsme tak připraveni. Ještě bychom chtěli do té doby 

stihnout provést revitalizaci parku před školou.“ 

Oslava výročí založení gymnázia proběhne v první polovině června 2019. 

 
Pohled na nové šatny. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium Velké Meziříčí je fakultní školou Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. 
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10. Přehled hlavních událostí a aktivit 

 

a) Organizace školního roku 

 
Začátek školního vyučování 4. 9. 2017 

Ukončení vyučování v 1. pololetí 31. 1. 2018 

Zahájení 2. pololetí  1. 2. 2018 

Ukončení vyučování ve 2. pololetí 29. 6. 2018 

 

Prázdniny 

 

Podzimní  26. 10. a 27. 10. 2017 

Vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 

Pololetní   2. 2. 2018 

Jarní      26. 2. –  4. 3. 2018 

Hlavní 2. 7. –  31. 8. 2018 

 

Maturitní zkoušky 

 

Písemná část společné části                         2. 5. – 9. 5. 2018 

Písemná práce z ČJL a CJ            11. 4. 2018 

Profilová část                16. 5. – 18. 5. 2018 

Ústní zkoušky společné části                       16. 5. – 18. 5. 2018 

  

Přijímací zkoušky 

 

Čtyřleté studium   1. řádný termín: 12. 4. 2018 

                                                  2. řádný termín: 16. 4. 2018  

 

Osmileté studium   1. řádný termín: 13. 4. 2018 

                                 2. řádný termín: 17. 4. 2018 
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b) Kalendárium 

 

Září  
 

5. 9.  vydávání učebnic pro žáky NG 

5. 9. – 10. 9. poznávací zájezd do Anglie – žáci ze tříd 5. A, 6. A a 2. C 

7. 9. exkurze do Havlíčkova Brodu, Havlíčkovy Borové a na 

Veselý Kopec – žáci ze tříd 5. A, 6. A a 2. C 

11. 9.  adaptační dopoledne pro 1. C 

12. 9.  maturitní zkouška v podzimním termínu 

13. 9. adaptační dopoledne 1. A 

14. 9.  účast na Dni záchranářů – 1. A, 2. A, 3. A 

15. 9. exkurze 3. A na zámek ve Velkém Meziříčí 

19. 9. exkurze 4. A na zámek ve Velkém Meziříčí 

 účast družstva dívek v okresním kole atletického čtyřboje – 

kat. IV 

20. 9. exkurze 2. A na zámek ve Velkém Meziříčí 

21. 9.  účast soutěžících v okresním kole středoškolského 

atletického poháru – kat. V 

25. 9.  exkurze 4. A na MÚ Velké Meziříčí 

 exkurze studentů 7. A a 3. C v denním stacionáři NESA 

25. – 26. 9. exkurze tříd 8. A a 4. C do Polska 

26. 9. exkurze 7. A a 3. C do Vídně 

 účast družstva dívek v krajském kole atletického čtyřboje – 

kat. IV 

27. 9. účast chlapců a dívek v okresním kole v přespolním běhu 

 

 

Říjen  

 

3. 10. účast družstva chlapců v okrskovém kole Poháru Josefa 

Masopusta 

3. 10. a 4. 10. Volby nanečisto (studentské volby) – 2. a 3. ročníky VG 

5. 10. preventivní program Nehodou to začíná – 1., 2. a 3. roč. VG 

6. 10.  exkurze 3. A do Zoo Jihlava 

 účast družstva chlapců v okrskovém kole minifotbalu 

11. 10. účast družstva dívek v republikovém finále atletického 

čtyřboje 
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19. 10. návštěva divadelního představení Charleyova teta 

v Městském divadle Brno – 3. C a další žáci VG 

24. 10. účast družstva chlapců v okresním kole fotbalu SŠ 

25. – 29. 10. vzdělávací exkurze do Švýcarska – žáci ze tříd 8. A, 6. A a 

některých dalších 

25. 10. účast družstva dívek v okresním kole turnaje ve vybíjené 

 

Listopad  

 

1. 11.  praktická část školního kola ChO kat. A 

3. 11. účast družstva dívek v okrskovém kole ve florbalu – kat. IV 

7. 11. školení z projektu První pomoc do škol – třídy 7. A a 3. C 

8. 11.  teoretická část školního kola ChO kat. A 

 účast družstva chlapců v okrskovém kole ve florbalu – 

kat. III 

14. 11.  exkurze tříd 6. A a 2. C do závodu ŠKODA AUTO 

16. 11. návštěva divadelního představení Z deníku Anny Frankové 

v Divadle Polárka – 3. A a 4. A 

 účast družstva chlapců v okrskovém kole ve florbalu – 

kat. IV 

21. 11. výchovný jazzový koncert v aule školy – všichni žáci 

22. 11. školní kolo DO 

23. 11.  účast soutěžících v soutěži Best in Deutch 

 stužkovací večírek 8. A 

24. 11. beseda Zvol si info – třídy 3. A a 1. C 

27. 11. návštěva divadelního představení „Charles Baudelaire“ ve 

velkém sále JC – všechny třídy kromě 1. A 

29. 11. beseda Mgr. D. Handové Navrátilové o Íránu 

30. 11.  účast soutěžících v soutěži Best in Englisch 

 stužkovací večírek 4. C 

 

Prosinec  

 

4. 12. praktická část školního kola ChO kat. C 

 interaktivní program pro třídu 3. A: Jsem online  

5. 12. mikulášská nadílka 

8. 12.  účast družstva mladších chlapců v okresním kole ve 

florbalu 

11. 12. praktická část školního kola ChO kat. D 
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14. 12.  školní kolo OČJ 

 exkurze do Malostránského pivovaru – ZPV 4. roč. 

15. 12. klauzurní část školního kola MO kat. A 

 beseda Zvol si info – 3. A, 1. C 

17. a 18. 12. vystoupení pěveckého sboru na vánočním koncertu 

v Jupiter clubu 

18. 12.  účast družstva chlapců v okresním kole ve florbalu – 

kat. VI 

19. 12. školní kolo ZeO (všechny kategorie) 

 praktická část školního kola ChO kat. B 

21. 12. vánoční besídka 

22. 12. filmové představení Pěkně blbě – 3. A až 4. C 

 

 

Leden  

 

1. 1.  vystoupení pěveckého sboru na Náměstí ve Velkém 

Meziříčí 

8. – 12. 1.  LVK 2. A Fajtův kopec 

11. 1. školní kolo konverzační soutěže v AJ kat. II B 

16. 1.  školní kolo konverzační soutěže v AJ kat. I B 

 účast družstva chlapců v krajském kole ve florbalu – kat VI. 

17. 1.  účast družstva chlapců v okrskovém kole ve florbalu – 

kat. V. 

 školní kolo konverzační soutěže v AJ kat. SŠ 

19. 1.  účast žáků VG na přednášce Ing. Dany Drábové, Ph.D. 

22. – 26. 1.  LVK 5. A a 1. C Karlov pod Pradědem 

23. 1.  beseda o drogách – třídy 2. C, 6. A 

25. 1.  zájezd zájemců na koncert do Rudolfina 

26. 1.  beseda o studiu na VŠ pro studenty 2. a 3. roč. s absolventy 

naší školy 

30. 1.  klauzurní část školního kola MO kat. B a C 

31. 1. projektový půlden a odpoledne otevřených dveří na GVM 
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Únor  

 

1. 2.   přednáška spojená s besedou Zdravotní prevence 

(karcinom prsu) pro 8. A a 4. C 

7. 2. účast třídy 4. A v televizní soutěži Bludiště 

 přijímačky nanečisto 

8. 2.   teoretická část školního kola ChO kat. D 

13. 2.  beseda o USA – třídy 3. A, 4. A, 5. A 

 účast družstva chlapců v okresním kole ve florbalu kat. V 

15. 2. školní kolo recitační soutěže 

20. 2.  školní kolo BiO kat. A a B 

21. 2.  školní kolo BiO kat. C a D 

23. 2. exkurze do Anthroposu a centra VIDA – 3. A 

  

 

Březen  

 

8. 3. účast družstva lyžařů a snowboardistů v soutěži Lyžařský 

pohár Vysočiny 

9. 3. beseda o ČEZu – 3. C a 7. A 

13. 3. 1. část kurzu první pomoci – třída 3. A 

14. 3.  účast družstva chlapců v basketbalovém turnaji 

16. 3. školní kolo soutěže Matematický klokan 

18. – 24. 3. výměnný pobyt studentů ze střední školy v Turíně 

20. 3. 2. část kurzu první pomoci – třída 3. A 

 beseda o sociálně právní ochraně dětí – 2. A 

 účast družstva chlapců v okrskovém kole v sálové kopané 

21. 3.  teoretická část školního kola ChO kat. C 

27. 3.  beseda o sociálně právní ochraně dětí – 5. A, 1. C 

 EF testování AJ – 1. C, 5. A  

28. 3. 3. část kurzu první pomoci – třída 3. A 

 účast družstva chlapců v okresním kole v sálové kopané 

 

 

 

Duben  

 

9. 4.  přednáška Pravý levý svět Mgr. R. Víchy, Ph.D. – 

3. a 4. ročník VG 
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10. 4.  testování PISA 

11. 4.  testování PISA 

13. 4. promítání filmu z projektu Jeden svět na školách – 6. A, 

2. C, 7. A, 3. C 

16. 4.  exkurze tříd 3. C a 7. A do Poslanecké sněmovny a Senátu 

Parlamentu ČR 

17. 4.  dějepisná exkurze třídy 4. A do Prahy 

 účast družstva chlapců v okresním kole minifotbalu – 

kat. IV 

18. 4. exkurze 3. A do Prahy 

20. 4.  exkurze třídy 2. A do čističky odpadních vod ve Velkém 

Meziříčí 

23. 4. návštěva divadelního představení Tartuffe v Jupiter clubu: 

3. A – 4. C 

 exkurze 2. A do Alternátoru Třebíč 

24. 4. exkurze 2. A do Kutné Hory 

27. 4.  poslední zvonění tříd 8. A a 4. C 

 

 

Květen 
  

9. 5.  účast třídy 1. A ve vzdělávacím programu Jezírko plné 

života v SEV Ostrůvek – Baliny 

 exkurze třídy 4. A do JE Dukovany a PEV Dalešice 

10. 5. účast třídy 2. A ve vzdělávacím programu Za ptáky na 

Ptáčov 

14. 5. fotografování tříd 

15. 5. účast družstva mladších dívek i chlapců v okresním kole 

atletické soutěže Pohár rozhlasu 

16. 5. přednáška Nová soustava SI doc. RNDr. Petra Ponížila, 

Ph.D. – třídy 1. C, 5. A, 2. C, 6. A 

17. 5. beseda o domácím násilí – třídy 7. A a 3. C 

18. 5.  beseda o EU – 2. a 3. roč. VG  

22. 5. přednáška Mgr. M. Štindla, Ph.D., pro 4. A 

o P. W. Beckovi 

 účast družstva dívek v krajském kole atletické soutěže 

Pohár rozhlasu 

23. 5.  slavnostní předání maturitních vysvědčení 
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25. 5.  přednášky Dospívám aneb život plný změn pro dívky 1. A, 

Na startu mužnosti pro chlapce 2. A, Holky z Venuše a 

kluci z Marsu pro třídu 3. A 

30. 5.  Poetická kavárna v aule školy 

31. 5. beseda s JUDr. Z. Čechovou na téma 2. sv. válka – třída 

4. A 

30. – 1. 6. školní výlet 2. C 

 výstava maturitních prací Půda 2017 

 

 

 

 

Červen  

 

 

4. 6. účast družstev ze tříd 3. A a 4. A v Dějepravném soutěžení 

5. 6. účast  družstva v celostátním kole soutěže Eurorebus 

 exkurze 5. A a 1. C do Ratibořic a Dobrošova 

6. – 8. 6. školní výlet 5. A, 1. C, 6. A 

6. – 7. 6. školní výlet 2. A, 3. A 

11. 6. – 15. 6. sportovně turistický kurz tříd 7. A a 3. C 

13. – 15. 6. školní výlet 4. A 

19. 6. exkurze části tříd 6. A a 2. C do Jaroměřic nad Rokytnou 

a  Tasova 

19. – 20. 6. zahraniční exkurze částí tříd 6. A, 2. C, 7. A, 3. C do 

Mnichova 

25. 6.  beseda s JUDr. Z. Čechovou na téma válečné 

a meziválečné období – třídy 7. A a 3. C 

26. 6.  vybírání učebnic ve třídách NG 

29. 6.  sportovní den a charitativní akce Běh pro Afriku 

30. 6. předání vysvědčení 

 koncert pěveckého sboru gymnázia v rámci kulturního léta 
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11. Zahraniční spolupráce a získané granty 

V tomto školním roce se podařilo získat nové přátele ze střední školy 

v italském Turíně (viz samostatný článek níže). Zdárně se rozvíjí spolupráce 

i se střední školou ve střední části Polska, která povede též k výměnným 

pobytům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměnný pobyt mezi studenty GVM a studenty 

střední školy z italského Turína 
 

Dita Massey 

 

Ve dnech 18. až 24. března navštívilo 22 studentů ze střední školy Liceo 

Scientifico Statale Gobetti v Turíně žáky druhých ročníků našeho 

gymnázia. První výměnný pobyt, který se mezi školami uskutečnil, přinesl 

všem zúčastněným mnoho nezapomenutelných zážitků.  

 

Italské studenty společně s jejich pedagogickým doprovodem přivítal na 

začátku týdne na městské radnici starosta města pan Josef Komínek a poté 

zavítali společně s českými partnery na prohlídku Muzea Velké Meziříčí, 
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kostelní věže a také se prošli centrem města. Během týdne se všichni studenti 

vypravili na návštěvu významných památek našeho hlavního města, na 

prohlídku Punkevní jeskyně v Moravském krasu a do centra města Brna. 

Italští studenti navštívili společnost Poex Velké Meziříčí, kde byli vřele 

přivítáni. I přes mrazivé počasí, které u nás po celý týden jejich pobytu vládlo, 

využili příležitosti krásného výhledu na naše město z rozhledny na Fajtově 

kopci. 

 

V podvečer posledního dne výměnného pobytu se uskutečnil rozlučkový 

večírek v aule gymnázia, jehož se zúčastnili také členové rodin našich žáků, 

kteří se během týdne o hosty z Itálie výtečně starali. Program plný zábavy, 

hudby a tance byl tím nejlepším zakončením celého týdne. Nejen studenti, 

ale také vyučující mají mnoho krásných vzpomínek a všichni se velmi těšíme 

na návštěvu svých nových přátel v Turíně v září tohoto roku.  

 

Výměnný pobyt se uskutečnil za podpory města Velké Meziříčí a Sdružení 

rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, z. s. Těmto organizacím patří naše 

poděkování. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze mezi studenty v aule GVM. 
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Společná fotografie v aule gymnázia. 

 

Poděkování od italských studentů 
 

Jak se vám všem daří a co v současné době děláte? Už je to dva týdny od 

našeho návratu do běžných životů a do naší třídy, ale všichni samozřejmě 

stále vzpomínáme na nezapomenutelnou zkušenost, kterou jsme díky vám 

získali! Nejprve bychom vám chtěli poděkovat za vaše vřelé přijetí a zejména 

také za vaše přátelství. Prožili jsme výjimečný týden s velmi milými 

a přátelskými lidmi. Chtěli bychom také hluboce poděkovat vašemu panu 

řediteli za to, že nám naši návštěvu umožnil, a vaší paní učitelce za přípravu 

velmi zajímavého a pestrého programu. Z celého srdce bychom také rádi 

poděkovali vašim rodinám za opravdu milé a laskavé přivítání a za jejich 

ochotu. Dostalo se nám od nich jakékoliv pomoci. Měli jsme příležitost 

nahlédnout do tajů vašeho životního stylu a tradic, což pro nás bylo velice 

zajímavé a někdy také legrační! Nemůžeme se dočkat, až vás přivítáme u nás 

v Turíně a vše vám oplatíme! 
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Za celou třídu – Michela a Sara, v Turíně 6. dubna 2018 

Získané granty a dotace5: 
 

 Podíl z charitativní sbírky, na které se pro Občanské sdružení Život 

dětem  podíleli žáci GVM. Tato částka ve výši 2 727 Kč byla použita 

na pořízení učebních pomůcek. 

 

 Odměna poskytnutá firmou ČEZ naší škole na základě Rámcové 

smlouvy o vzájemné spolupráci ve výši 82 000 Kč.  

 

 Poskytnutá dotace z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol 

podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních 

škol 2016, přidělené a účelově vyčerpané finanční prostředky od 

státu ve výši 60 084 Kč.  

 

 Škola se zapojila do dvouletého grantového programu na základě 

Grantové smlouvy pro projekt v rámci programu ERASMUS+. 

Název projektu: Kariérní rozvoj a další vzdělávání učitelů cizích 

jazyků.  Celkem bylo z projektu čerpáno 167 752,53 Kč. 

 

 Poskytnutá dotace na rok 2017 z rozvojového programu Hodnocení 

žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence 

základních a středních škol 2017 – Modul ZŠ, přidělené a účelově 

vyčerpané finanční prostředky od státu ve výši 4 285 Kč.  

  

                                                           
5 Jedná se o kalendářní rok 2017, a proto nejsou uvedeny údaje např. 

o grantovém programu Šablony na GVM 2017, který pokračuje i v roce 

2018. 
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12.   Seznam absolventů gymnázia 

ve školním roce 2017/2018 
 

 

Třída 8. A  

Třídní učitelka: PaedDr. Eva Kočí Valová 

 

Jan Balák – Marie Cejnková – Hana Hortová – Erika Hublová – Marek 

Janoušek – Lenka Kohoutová – Markéta Kučerová – Adam Ludes – Jan 

Minařík – Michal Musil – Klára Pospíchalová – Nikola Řezníčková – Sára 

Šajnarová – Michaela Šrolerová – Daniel Tomek – Jan Trutna – Agáta 

Uchytilová – Nikol Vaňková – Daniel Vodák – Michaela Vodičková – 

Kateřina Závišková 

 

 

 

 

Maturitní třída 8. A. 
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Třída 4. C 

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Trojanová, Ph.D. 

 

Anna Čermáková – Simona Eliášová – Václav Halásek – Kateřina Jakubcová 

– Sára Kaštanová – Sabina Koudelová – Anna Kudláčková – Lukáš Maleček 

– Šárka Mejzlíková – Tomáš Molnár – Kateřina Netrdová – Václav Nevrtal 

– Václav Ráliš – Jiřina Rosecká – Josef Starý – Iveta Strnadová – Jiří Studený 

– Marcela Svobodová – Hana Symonidesová – Zdeněk Sysel – Nikola 

Šimáčková – Adéla Špačková – Kateřina Vrzalová 

 

 

 

Maturitní třída 4. C. 
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13.   Seznam žáků gymnázia ve školním roce 

2017/2018 
 

 

Třída 1. A 

Třídní učitel: Mgr. Lukáš Dočkal 

 

Adam Bárta – Marie Bartošová – Petr Brabec – Adéla Budínová – Veronika 

Čechmanová – Anna Doleželová – Daniela Hladíková – Petr Janíček – Tereza 

Karmazínová – Jakub Kliment – Matěj Kovář – Simon Kraus – Jolana Krejčí 

– Šimon Krištof – Viktorie Kroulíková – Tomáš Kučera – Eliška Kutilová – 

Tomáš Malec – Jan Michal – Jakub Procházka – Magdalena Sladká – Robin 

Strnad – Alžběta Suchánková – Filip Švihálek – Petr Toman – Šimon Toman 

– Dominik Wünsch – Patrik Wünsch – Martin Zejda – Ráchel Žejšková 

 

 

Třída 2. A 

Třídní učitelka: Mgr. Ladislava Fialková 

 

Zuzana Balgová – Filip Blažek – Lucie Dufková – Klára Duchovná – 

Veronika Dvořáková – Natálie Havelková – Gabriela Havlíčková – Vojtěch 

Horký – Václav Hort – Terezie Hrušková – Natálie Javůrková – André Káňa 

– Amos Kazda – Veronika Koláčná – Adéla Kolková – Nela Kratochvílová 

– Jan Kroulík – Sára Kůpová – Helena Michalová – Denisa Nožičková – 

Šarlota Pávková – Jan Podrábský – Natalie Nicole Puffer – Ondřej Říha – 

Tereza Smutná – Eliška Součková – Adéla Šimková – Martin Špinar – 

Vojtěch Tvarůžek – Ema Valová 

 

 

Třída 3. A 

Třídní učitelka: Mgr. Iva Kašparová 

 

Petr Ambrož – Aneta Babáková – Julie Balabánová – Natálie Báňová – 

Tadeáš Bíbr – Petr Bradáč – Markéta Čechmanová – Aneta Čermáková – 

Alžběta Drápelová – Jakub Drdla – Nina Geisselreiterová – Matěj Hampl – 

Adam Havlík – Adéla Kubíčková – Lukáš Marek – Ondřej Munduch – 

Veronika Nováková – Vojtěch Pánek – Alžběta Pánková – Eliška Prokšová 

– Vendula Puzrlová – Michaela Roušová – Anna Sedláčková – Kateřina 
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Sladká – Viktorie Součková – Adam Trojánek – Lubor Turza – Eva Valešová 

– Tomáš Votava – Magdalena Zachová – Vojtěch Žák  

 

 

Třída 4. A 

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová 

 

Adéla Antošová – Adéla Bajerová – Pavel Balák – Denisa Čejková – Jana 

Čermáková – Eliška Dohnalová – Markéta Dvořáková – Denisa Hanušková 

– Markéta Hanušková – Vítězslav Havlíček – Matěj Hladík – Miriam 

Hladíková – Lukáš Jan – Kateřina Janoušková – Jakub Kovář – Tereza 

Kučerová – Tereza Lišková – Kateřina Marková – Dominik Oulehla – Adéla 

Pistrichová – Věra Podrábská – Klára Pospíšilová – Zuzana Rašovská – Petra 

Rosová – Adam Simajchl – Viktor Sobotka – Sára Strnadová – Ludmila 

Svobodová – Matouš Špaček – Emma Talačová – Petr Vokoun – Tereza 

Zmrhalová  

 

 

Třída 5. A 

Třídní učitel: Mgr. Zdeněk Mucha 

 

Jana Bednářová – Pavel Dítě – Milan Dobrovolný – Amálie Dvořáková –

Ondřej Fischer – Marie Fňukalová – Filip Gaizura – František Hampl – Patrik 

Chalupa – Daniela Javůrková – Petra Kašová – Teodora Kazdová – Eliška 

Maloušková – Erika Matoušková – Martin Mička – Vojtěch Munduch – Julie 

Pivoňková – Jitka Rousová – Lukáš Sejrek – Anna Schwarzbachová – 

Barbora Smutná – Lukáš Stupka – Lucie Svobodová – Aneta Špačková – 

Jáchym Štindl – David Vokurka – Barbora Zemanová  

 

 

Třída 6. A 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Štindlová 

 

Jana Balounová – Eliška Bártová – Tereza Brožová – Matěj Doležal – Vít 

Gaizura – Gabriela Gášpárová – Terezie Hortová – Marek Chadim – Patrik 

Chmelíček – Ondřej Chromý – Klára Klimešová – Karolina Komrsková – 

Jakub Kovalčík – Julie Kubátová – Jan Kutlvašr – Kateřina Mahelová – 

Terezie Malcová – Adam Plucek – David Pšikal – Hedvika Ráčková – Jana 

Rozmarinová – Daniel Střecha – Filip Svoboda – Adéla Svobodová – Nela 

Svobodová – Anna Šedá – Karolína Trutnová – Jan Turza – Martin Tvarůžek  
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Třída 7. A 

Třídní učitelka: Mgr. Eva Holíková 

 

Barbora Dobrovolná – Hana Doležalová – Zdeněk Dvořák – Eliška 

Dvořáková – Viktorie Dvořáková – Tereza Heralecká – Viktorie 

Heřmánková – Marie Hledíková – Lucie Horká – Ludmila Horká – Terezie 

Hrubanová – Vlastimil Hrůza – Petr Janoušek – Anna Kejdová – Tereza 

Křivská – Lucie Kubíčková – Nikola Novotná – Daniel Pól – Nikol Poláková 

– Alžběta Pospíšilová – Marie Procházková – Dominik Rous – Martin 

Seknička – Veronika Svobodová – Kateřina Ščerbová – Petr Štipák – Roman 

Urbánek  

 

 

Třída 1. C 

Třídní učitel: Mgr. Ondřej Korchan 

 

Nikola Bibr – Ondřej Brož – Adéla Březovská – Marie Coufalová – Kateřina 

Hrůzová – Natálie Jelínková – Matěj Jůda – Pavel Kadlec – Petra Klimešová 

– Lucie Konečná – Barbora Lavičková – Natálie Ležáková – Tereza Malátová 

– Martin Neufuss – Patrik Nevěčný – Vanda Pospíšilová – Barbora Pužová – 

Vojtěch Ráliš – Tomáš Režňák – Hana Rosecká – Jan Strnad – Milana 

Urbanová – Michaela Večeřová 

 

 

Třída 2. C 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Káňová 

 

Kamil Bednář – Tereza Drápelová – Romana Heralecká – Zuzana Holánová 

– Adam Chalupa – Barbora Juračková – Denisa Kasperová – Richard Klobása 

– Petra Kokrdová – Eva Kudláčková – Lenka Motáčková – Ondřej Pařízek – 

Terezie Pavlíčková – Kateřina Pazderová – Lubomír Pažourek – Lukáš 

Pištora – Petr Pospíšil – Iveta Řezníčková – Adéla Sedláčková – Lukáš 

Sedlák – Dominik Smejkal – Filip Sysel – Adam Švihálek – Lenka Tomanová 

– Kristýna Valentová – Eliška Valová – Marie Vlachová – Julie Votoupalová 
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Třída 3. C 

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Pokorná 

 

Adam Broža – Petra Drápelová – Alena Drlíčková – Ilona Havlátová – Eliška 

Hosnedlová – Štěpán Jůda – Petra Kalousková – Petra Kostečková – Kristýna 

Kovářová – Veronika Krátká – Michal Kučera – Tereza Kutilová – Pavel 

Lacina – Monika Mikysková – Barbora Mladá – Denisa Moláková – Simona 

Prachařová – Jan Rajm – Veronika Štursová – Matěj Tamáši – Lenka 

Trojanová – Adéla Ubrová – Hana Valentová – Aneta Večeřová – Aneta 

Vlachová – Iveta Vlachová – Markéta Zachová – Klára Zezulová  

 

 

 

 

 

Poetická kavárna 2018. 

 

 

 

 



 

 

 

81 

14. Přehled umístění absolventů ze 

šk. roků 2016/2017 a 2017/2018 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 ukončilo v  řádném termínu maturitní zkouškou 

studium na Gymnáziu Velké Meziříčí 33 žáků ze třídy 4. C čtyřletého 

studijního cyklu a 23 žáků 8. A osmiletého studijního cyklu (1 žákyně a 1 žák 

konali opravnou zkoušku v podzimním termínu).  

 

V následující tabulce uvádíme přehled umístění studentů po absolutoriu 

na gymnáziu. Údaje jsou ke dni 30. 9. 2017. 
 

 

Třída 4. C 8. A 

Vysoké školy 
29 

87,88 % 

21 

91,30 % 

Vyšší odborné školy - - 

Jazykové školy 
2 

6,06 % 
- 

Ostatní studium 
1 

3,03 % 
- 

Pobyt v zahraničí - - 

Zaměstnaní 
1 

3,03 % 

2 

8,70 % 

Nezaměstnaní - - 
Tabulka č. 21 

 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo v  řádném termínu maturitní zkouškou 

studium na Gymnáziu Velké Meziříčí 23 žáků ze třídy 4. C čtyřletého 

studijního cyklu a 21 žáků 8. A osmiletého studijního cyklu.  

 

V následující tabulce uvádíme přehled umístění studentů po absolutoriu 

na gymnáziu. Údaje jsou ke dni 30. 9. 2018.  
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Třída 4. C 8. A 

Vysoké školy 
22 

95,65 % 

19 

90,48 % 

Vyšší odborné školy - - 

Jazykové školy 
1 

4,35 % 

2 

9,52 % 

Ostatní studium - - 

Pobyt v zahraničí - - 

Zaměstnaní - - 

Nezaměstnaní - - 
Tabulka č. 22 

 

 

 
 

Z výstavy maturitních prací na půdě GVM. 
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15. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) věnujeme 

pozornost, neboť přispívá ke zkvalitnění výuky a práce se žáky. Při 

sestavování plánu se přihlíží k potřebě DVVP, aktuální nabídce a také 

k efektivnímu využití finančních prostředků, které jsou na DVVP 

vynaloženy. Skutečnost se oproti plánu může mírně lišit. Podporujeme 

nejrůznější formy: doktorské studium, semináře a školení k nové maturitě, 

krátkodobé kurzy z různých předmětů apod. Další vzdělávací aktivity jsou 

realizovány v rámci grantu Šablony 2017 na GVM a prostřednictvím 

krajského projektu Učíme se ze života pro život. Vedení školy sestavuje plán 

DVPP a vede přehled všech kurzů absolvovaných jednotlivými učiteli. Tyto 

materiály jsou uloženy na ředitelství školy. 

 

 

 

 

Žáci 1. C při adaptačním dopoledni. 
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16. Výsledky inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 2017/2018 se na naší škole konala kontrola plateb pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

pojistného za období 02/2015 – 03/2018. Za kontrolované období nebyly 

zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky.  

 

Dále se na naší škole konala veřejnosprávní kontrola za období 2015 – 2017 

a období účetně související. Kontrola byla zaměřena na peněžní operace. 

Neoprávněné transakce z bankovních účtů nebyly zjištěny. 

 

Kontrola ČŠI se nekonala. 

 

 

 
 

 

Stužkovací večírek 4. C. 
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17. Spolupráce s odborovou organizací 

a s dalšími partnery 
 

 

Spolupráce s odborovou organizací (ZO ČMOS pracovníků školství při 

GVM) vychází zejména z  Kolektivní smlouvy. Tento dokument popisuje 

jednotlivé oblasti spolupráce: pracovněprávní oblast, péče o zaměstnance, 

využívání FKSP, profesní vztahy. Přílohy Kolektivní smlouvy obsahují 

technické podrobnosti, jako např. zásady čerpání FKSP, seznamy bezplatně 

poskytovaných OOPP, kritéria pro stanovení osobních příplatků, příplatků za 

třídnictví i systém stanovení přespočetných a suplovaných hodin. 

 

Mezi partnery, se kterými spolupracujeme zejména v kulturní a školské 

oblasti, patří: město Velké Meziříčí, Jupiter club (kulturní pořady, taneční 

kurzy, studentský ples, Festival filosofie), místní muzeum, městská knihovna 

(výstavy prací žáků), Středisko ekologické výchovy Ostrůvek (exkurze, 

výukové programy), místní podniky, např. POEX (exkurze) apod.  

 

Mezi významné partnery GVM patří společnost ČEZ, a. s., se kterou máme 

uzavřenou Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci. Ta spočívá zejména 

ve spolupráci při vzdělávacím procesu (exkurze, přednášky, Jaderná 

maturita, informace o možnostech  studia či pozdějšího zaměstnání 

v JE Dukovany, finanční podpora školy, propagace aktivit firmy ČEZ apod.). 

 

GVM spolupracuje též s univerzitami, např. s Masarykovou univerzitou 

a s VUT v Brně (přednášky ve škole, spolupráce s některými pracovišti, např. 

s Ústavem fyzikálního inženýrství fyziky Fakulty strojního inženýrství VUT 

v Brně apod.). Dlouholetá je též spolupráce s Jednotou českých matematiků 

a fyziků (JČMF), zejména při pořádání prázdninových seminářů pro učitele. 

Máme uzavřenou partnerskou smlouvu se společností PBS, a. s. Velká Bíteš 

a nově s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 
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18. Základní údaje o hospodaření školy 

za rok 20176 

 
Gymnázium Velké Meziříčí je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. 

Provoz a případné investice jsou tedy hrazeny z rozpočtu zřizovatele, přímé 

náklady na vzdělávání jsou hrazeny z rozpočtu MŠMT ČR. 

 

V roce 2017 jsme pokračovali v údržbě budovy školy, byla prováděna 

výmalba v prostorách školy, oprava elektroinstalace v laboratoři chemie 

a oprava vodoinstalace. V jarních měsících 2017 byla ve sklepních 

prostorách budovy školy zahájena kompletní rekonstrukce, prostor bude 

z velké části využíván jako šatny pro žáky GVM. V době hlavních školních 

prázdnin byla zahájena oprava sociálního zázemí před vstupem do tělocvičny 

GVM. V květnu 2017 bylo předáno do užívání nové školní hřiště GVM. 

Jednalo se o kompletní rekonstrukci stávajícího školního hřiště. Hodnota 

investice je 6 356 521,40 Kč. Společně s hřištěm byl předán související 

drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové ceně 98 077,76 Kč. Tyto 

práce byly financovány zřizovatelem GVM Krajem Vysočina.  

 

Naše škola se zapojila do dvouletého projektu v rámci programu 

ERASMUS+, číslo grantové smlouvy – 2015-1-CZ01-KA101-013535, 

projekt nese název Kariérní rozvoj a další vzdělávání učitelů cizích jazyků. 

V rámci projektu vycestoval jeden učitel anglického jazyka na Maltu, na 

dvoutýdenní jazykový kurz v Executive Training Institute. Jedna učitelka 

německého jazyka vycestovala na týdenní jazykový kurz do Drážďan 

v Kästner Kolleg a jedna učitelka německého jazyka na dvoutýdenní 

jazykový kurz v organizaci DID Deutsch-Institut Berlín. 

 

Od listopadu 2009 byla naše škola zapojena jako partnerská škola do projektu 

ESF – OPVK „Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje 

Vysočina“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012. Do realizace 

byli zapojeni učitelé biologie, chemie a fyziky. Projekt byl ukončen podle 

plánu v dubnu 2012. V roce 2017 byl projekt ve fázi pátého ročníku 

monitorování udržitelnosti projektu. 

 

                                                           
6 Hospodaření školy se hodnotí po kalendářních rocích, ne po školních. 

Zpráva proto neobsahuje informaci o dokončených investičních akcích v roce 

2018: Rekonstrukci šaten v budově GVM a 1. etapě výměny oken.  
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Základní přehled o našem hospodaření je možno si udělat podle dále 

uvedených tabulek, které sestavila ekonomka školy Marie Syslová. 

 

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 
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Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2017 
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19. Poděkování GVM za charitativní činnost 
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