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1. Profil školy

a. Základní informace o škole

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.
Mojmírovo náměstí 10
612 00 Brno

Zřizovatel: Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.
zastoupené: Mgr. Petrem Holečkem a Ctiborem Nezdařilem

Datum zřízení školy: 19. února 1991

Zařazení do sítě škol: 1. 9. 1991
Poslední aktualizace v síti: 1. 9. 2020

IČ: 26258510
IZO: 060723785

Ředitel: Mgr. Petr Holeček

Kontakty: info@mojmirak.cz, www.mojmirak.cz

b. Zaměstnanci školy (podle zahajovacích výkazů)

ředitel: 1

zástupkyně ředitele: 1

pedagogičtí pracovníci: 26

nepedagogičtí pracovníci: 5

Kvalifikovanost sboru:
úplná kvalifikace: 94%

c. Studijní obory (k 30.  9. 2021)

79-41-K/41 Gymnázium 235 studentů

Cílová kapacita: 240 studentů
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Studenti:

Počet studijních oborů: 1

Počet studentů v nich: 235

Počet tříd: 9

Průměrný počet žáků na třídu: 26,1

Průměrný počet žáků na učitele: 10,9

Budova:
Gymnázium se nachází v zrekonstruované historické budově na Mojmírově náměstí 10, kde
využívá jak školní třídy, tak odborné učebny. Škola nemá vlastní tělocvičnu a jídelnu. Využívá
tělocvičen Veterinární a farmaceutické univerzity, plavecký bazén TJ Tesla Brno – Lesná a
tělocvičnu SWAG Academy Brno v centru města.

Vybavení:
V každé třídě je počítač s připojením na internet, ve všech třídách jsou umístěny dataprojektory,
celá škola je pokryta wifi. Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Ve škole je
studentům k dispozici relaxační místnost, knihovna, počítačová učebna, přírodovědná učebna,
ateliér výtvarné výchovy, fotoateliér a centrum dramatické tvorby.

d. Učební plány

Gymnázium Mojmírovo náměstí vyučovalo ve školním roce 2021/2022 podle následujících
vzdělávacích programů:

● v oboru 79-41-K/41 podle ŠVP „In altum evolare“, platný od 1. 9. 2019

Ve všech ročnících se vyučuje dvěma cizím jazykům, důraz je kladen na sociální kompetence a
rozvoj komunikačních dovedností. Provedly se i obsahové změny ve výuce jednotlivých
předmětů směřující k posílení profilace studentů.

e. Přijímací řízení

Pro školní rok 2022/2023 byly otevřeny dva první ročníky pro čtyřleté studium.

Do prvního ročníku čtyřletého studia se přihlásilo 295 uchazečů, přijato a ke studiu nastoupilo
56 studentů.

Přijímací zkoušky proběhly dvoukolově, uchazeči byli přijímáni na základě výsledků jednotných
přijímacích zkoušek, výsledků na ZŠ, úspěchů v oborových soutěžích, jazykových certifikátů a
dalších volnočasových aktivit.
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f. Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči

Škola podporuje i nadále žáky následujícím způsobem:

Každý vyučující nabízí každý týden 2 konzultační hodiny, na kterých si mohou studenti ujasnit
a prohloubit učivo ve výuce probrané.

Studenty s mimoškolními aktivitami, hlavně vrcholové sportovce a studenty s uměleckým
zaměřením, škola podporuje zvýšením počtu konzultací, dále formou úpravy docházky a
zkoušení tak, aby mohli sladit svou činnost s požadavky školy.

Studenty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, škola podporuje formou slevy na školném, dále jim
poskytuje podporu při hrazení školních kurzů, nákupu učebnic a certifikátů.

Studentům s vyznamenáním škola uděluje slevu na školném.

Spolupráce s rodiči je stále založena na hovorových hodinách, osobních schůzkách s pedagogy
a komunikaci prostřednictvím školního informačního systému (EduPage).
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2. Výsledky výchovy a vzdělávání

a. Prospěch a chování

Počet Procent

prospělo s vyznamenáním: 50 21

prospělo: 178 75

neprospělo: 9 4

Celkový počet zameškaných hodin: 52 050

b. Maturitní zkoušky

V jarním termínu školního roku 2022/2023 skládalo v řádném termínu zkoušky 24 studentů
maturitního ročníku čtyřletého studia třídy 4. A a 22 studentů maturitního ročníku čtyřletého
studia třídy 4. B. Uspělo 32 studentů. V opravném termínu v září 2022 maturovalo 14 studentů,
všichni konali opravnou zkoušku, prospělo 12 studentů. Celkem u maturitní zkoušky uspělo
44 studentů.
Ve společné části všichni studenti povinně maturovali z českého jazyka. Cizí jazyk si vybralo 42
studentů, tj. 91,3 % maturantů. Všichni studenti si vybrali jazyk anglický. Matematiku si
ve společné části zvolili 4 studenti, tj.  8,7 % všech maturantů.

Složení maturitní komise:
4. A:
předseda: Mgr. Šárka  Sklenářová (Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno)
místopředseda: Mgr. Radim Laco
třídní profesor: Mgr. Zuzana Adolfová

4.B:
předseda: Mgr. Martin Prášil (Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno)
místopředseda: Mgr. Sylva Kolářová
třídní profesor: Mgr. Jiří Habarta
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Celkové výsledky maturitních zkoušek:

řádný termín opravný termín

počet maturantů 46 14

prospělo s vyznamenáním 5 0

prospělo 27 12

neprospělo 14 2

omluven 0 0

nedostavil se 0 0

Celkem 18 studentů požádalo o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
Pokud by byla započítávána tato uznaná zkouška jako hodnocení “výborný”, stoupl by počet
vyznamenaných na 9.

Počty maturantů z jednotlivých předmětů a v jednotlivých částech:

Společná část

Předmět Počet

Český jazyk 46

Anglický jazyk 42

Matematika 4

Profilová část

Předmět Počet Předmět Poče
t

Německý jazyk 1 Dějepis 8

Španělský jazyk 1 Základy spol. věd 16

Matematika 10 Zeměpis 15

Fyzika 0 Umění a kultura 8

Biologie 11 Tělesná výchova 14

Chemie 8
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Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo 25. května v Besedním domě.

c. Integrace cizinců ve výuce

Naše škola se snaží poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb,
aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Proto je pro nás důležité
podpořit integraci žáků cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem). Promyšlená a postupná
integrace těchto studentů do českého vzdělávacího systému je nutným předpokladem k využití
jejich přirozeného potenciálu i ve prospěch naší společnosti. Podíl zahraničních žáků – cizinců
ve školním roce 2021/2022 byl sice 1,7 %, ale všichni tito žáci dlouhodobě pobývají v ČR, takže
jsou plně integrovaní.

d. Vzdělávání nadaných žáků
Gymnázium nabízí speciální úpravu docházky pro vrcholové sportovce, aby jim bylo umožněno
skloubení náročného tréninkového plánu s neméně náročným gymnaziálním studiem.
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e. Autoevaluace

V sebehodnocení za školní rok 2021/2022 vycházíme z následujících autoevaluačních metod
sběru dat:

● dotazníkové šetření klimatu třídy formou anonymního internetového dotazníku
● závěry jednání a diskuzí pedagogické rady
● závěry jednání a diskuzí studentské rady
● analýza hospodaření školy (na základě ekonomických dat z účetnictví)
● analýza dat informačního systému edupage

f. Prevence rizikového chování

Prevence probíhá jednak v rámci výuky, jednak prostřednictvím akcí mimo rámec a formu běžné
výuky.

V rámci výuky je prevence prováděna v základech společenských věd (psychologie – zvládání
stresu, změněné stavy vědomí, sociologie – sociální deviace, právo – trestní odpovědnost,
trestné činy), v biologii (účinky návykových látek na organismus) a v chemii.

V rámci primární prevence je do školního vzdělávacího programu začleněna hodina základů
společenských věd týdně navíc, která je vedena třídním učitelem. Je zaměřena na osobnostní a
sociální výchovu, diagnostiku třídního klimatu a podporu pozitivních vztahů ve skupině.

V rámci nespecifické primární všeobecné prevence absolvovali studenti prvních ročníků
adaptační kurz.

Ve škole funguje schránka důvěry.

Oproti minulému školnímu roku se výrazně zlepšil psychický stav žáků a poklesl počet
intervencí. Preventivní činnost byla zaměřena na primární prevenci, kromě toho proběhl v
prvním ročníku program zaměřený na prevenci zneužívání alkoholu.
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3. Harmonogram školního roku 2021/2022
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4. Mezinárodní aktivity

Gymnázium Mojmírovo náměstí navštívilo Norsko díky grantu Evropského hospodářského
prostoru.

Nezalekli jsme se pandemie Covid-19 ani administrativy spojené s realizováním grantů a
prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce získali grant z fondů Evropského hospodářského
prostoru. Spolupráce s norskou střední školou v Leksviku sice vznikla už v roce 2019, ale kvůli
pandemii mohly výměnné pobyty českých a norských studentů proběhnout až na jaře roku
2022.

Hlavním cílem projektu bylo ukázat studentům, jak nesamozřejmé jsou naše občanské svobody
a jakou cestu k demokracii musely ve 20. století naše národy podstoupit. Studenti z obou škol
vypracovali v anglickém jazyce prezentace, které mapovaly klíčové události dějin 20. století. Z
české historie to byla témata jako T. G. Masaryk, Protektorát Čechy a Morava, Pražské jaro nebo
Václav Havel a Charta 77. Studenti v rámci výměnných pobytů navštívili tzv. Místa paměti jak v
České republice, tak v Norsku. Norská výprava měla možnost podívat se s našimi studenty např.
do vily Tugendhat nebo do Památníku odsunu německého obyvatelstva v Pohořelicích,
zúčastnila se workshopu na téma holocaust v Muzeu romské kultury, navštívila bývalou káznici
na Cejlu a Památník v Terezíně. Studenti Mojmíráku v Norsku prozkoumali pevnosti z 2. světové
války i ty, které vznikly po osamostatnění Norska od Švédska, navštívili bývalý koncentrační
tábor Falstad a se zaujetím si vyslechli přednášku o extremismu v Norsku.

Na Gymnáziu Mojmírovo náměstí proběhly v souvislosti s tímto projektem tzv. Dny norské
kultury, kde studenti celé školy objevovali Norsko v historických, geografických, kulturních,
sportovních, ale i gastronomických souvislostech. Po návratu z Norska pak studenti besedovali se
spolužáky a sdíleli své zkušenosti s návštěvou severské země. Při příležitosti odložených oslav
30 let od založení prvního soukromého gymnázia v Brně, tehdy pod názvem Akademické
gymnázium, studenti tento projekt představovali bývalým pedagogům, absolventům a ostatním
návštěvníkům.
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5. Teorie a praxe vyučování

a. Studentské projekty ve školním roce 2021/22

V rámci společného projektu s norským Leksvikem jsme pro celou školu uspořádali projekt
Norsko. Studenti si vybírali aktivity spojující jejich zájmovou orientaci s Norskem. V projektu si
procvičili práci s informacemi, skupinovou spolupráci a prezentační dovednosti.

b. Výuka cizích jazyků
Naše gymnázium nabízelo v tomto školním roce výuku anglického, německého, španělského a
latinského jazyka. Od druhého ročníku gymnázia je výuka rozšířena o konverzaci a ve čtvrtém
ročníku o maturitní seminář z anglického jazyka. Studenti si tak nejlépe mohou vyzkoušet a
procvičit své znalosti a dovednosti, které na naší škole získávají. Škola rozšířila spolupráci
s jazykovou školou P.A.R.K., studenti, kteří mají zájem, jsou přípravováni na certifikované
Cambridgeské zkoušky.

c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2021/2022 prošla celá sborovna školením Kultura a klima školy zaměřeným na
pochopení významu rozvíjení kultury a klimatu školy a na roli pedagogů v jeho budování.

Další skupinové školení sboru se týkalo zážitkové pedagogiky a její aplikace do výuky. Tento
směr vzdělávání byl první krokem v programu naplňování nově vytvářené vize našeho gymnázia.

Kromě toho se jednotliví pedagogové školili v rámci svých aprobací, noví členové sboru též
prošli školením ke společné části maturitní zkoušky.

d. Spolupráce školy s dalšími subjekty

● Renadi, o.p.s. (prevence rizikového chování)
● P.A.R.K. – jazyková škola
● Gymnázium Františka Palackého Valašském Meziříčí
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6. Kulturní a sportovní akce školy

a. Adaptační kurz Borovinka 2021

Padesát pět našich nováčků zažilo úžasné tři dny v areálu Borovinka nedaleko Bystřice nad
Pernštejnem. Sportovali, bavili se, naslouchali si. Přijeli jako cizí lidé, odjížděli jako kamarádi.
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b. Výlet 4. ročníků do Prahy

V termínu 13. – 15. září jsme se studenty 4. ročníků podnikli již tradiční historicko-literární výlet
do hlavního města.

Navštívili jsme novou expozici Národního muzea Dějiny 20. století, kde všechny asi nejvíce
zaujaly první počítačové hry a velmi působivá videoprojekce. Nad plán jsme si prošli celou
historickou budovu muzea, včetně kupole a moderní expozice Zázraky evoluce se
zrestaurovanou kostrou plejtváka myšoka.

Večer náš čekal kulturní zážitek v Divadle Na zábradlí v podobě představení Požitkáři, u kterého
jsme zažili jak záchvaty smíchu, tak i momenty tísnivé a znepokojující.

Úterní den jsme zahájili dvouhodinovou plavbou parníkem po Vltavě. Přálo nám počasí a byla
prostě pohoda. V podvečer jsme se vypravili na dva výukové programy do pražského Planetária
(které jsme ovšem překřtili na Polárium vzhledem k opravdu nízké teplotě v jinak úžasném
promítacím sále Cosmorama). O přestávce na naše řidičské schopnosti čekal simulátor
lunochodu na Měsíci a další zajímavosti.

Poslední den jsme se vypravili do Centra současného umění DOX na tamní výstavu nazvanou
Vanitas (Marnost). Přestože téma smrti v ní rezonovalo velmi silně, nepůsobila depresivně, ba
právě naopak.

K úspěchu celého výletu přispělo velkou měrou i výborné ubytování v Hostelu Elf, perfektně
sehraný učitelský tým a hlavně a především skvělí studenti, na které byl spoleh, kteří byli
usměvaví a které všude chválili.
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c. Archeopark Pavlov

Žáci prvních ročníků navštívili archeopark Pavlov a návštěvnické centrum Mušov v
Pasohlávkách (brána do Římské říše). Výlet družil kolektiv a rozšířil obzory pravěkých dějin.
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d. Best in English

V pátek 26.11.2021 se naše škola opět zúčastnila soutěže v anglickém jazyce Best In English.
Letos v tomto online testu soutěžilo 17 223 středních škol ze 32 zemí. Ze 14 studentů, kteří
reprezentovali Gymnázium Mojmírovo náměstí, se nejlépe umístila Linda Isabella Sládková s
105,5 body.
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e. Osvětim

Dne 8. 12. 2021 se vybraní studenti prvního, druhého a třetího ročníku zúčastnili exkurze do
bývalého koncentračního tábora Osvětim. Tíživá atmosféra tohoto pietního místa, umocněná
chladným počasím, dolehla ihned po příjezdu bez rozdílu na všechny. Naši průvodci nás provedli
vlastním základním táborem i přilehlou Březinkou. I přes neveselé téma exkurze byli studenti
spokojení a o shlédnutých věcech debatovali většinu cesty zpět domů.
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f. SŠ hry ve florbale, Brno

Chlapci ve čtvrtek 9.12.2021 absolvovali v brněnských Bohunicích na nové hale Tatranu
Bohunice úvodní kolo florbalového turnaje Subterra cup. Úvodní utkání proti Gymnáziu Křenová
kluci prohráli smolně 0:1 inkasovaným gólem v samotném závěru utkání. Následný zápas s
“Olomouckou” nedopadl také pro naše hochy příznivě, kdy ze spousty šancí nevzešel žádný gól
a protivník naopak trestal z jakéhokoliv našeho zaváhání – výsledek zápasu 0:4. Poslední zápas
se odehrál proti SŠ TRIVIS, kdy po zasloužené výhře 3:0 studenti vybojovali úctyhodné 3. místo.
Klukům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
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g. Vánoční bruslení

Tradiční rozloučení s kalendářním rokem 2021 proběhlo na kluzišti v Králově Poli.

20



h. Lyžařské kurzy

Na přelomu února a března vyjeli studenti prvních a druhých ročníků na lyžařské kurzy do
Vernířovic v Jeseníkách. Svah byl sice menší, ale téměř výhradně jen pro nás.
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i. Maturitní ples

Každoroční školní ples se tentokrát konal v KC Semilasso. Zlatým hřebem této společenské akce bývá již
tradičně slavnostní pasování posledních ročníků do stavu maturantů. I tentokrát tomu nebylo jinak a
třída IV.A i IV.B  obdržela šerpy potvrzující jejich rozhodnutí učinit tento důležitý životní krok.
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Letošní rok měl jednu netradiční část a to, když byl šerpování i studenti maturitního ročníku 2020/21,
kterým byl tento slavnostní akt v předchozím školním roce odepřen. Zúčastnili se téměř všichni.
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j. Projekt s norskou školou

Po období covidové nejistoty konečně proběhla dlouho plánovaná návštěva studentů a
pedagogů z partnerské školy z Norského Leksviku v Brně.

Návštěvě předcházely dva dny věnované projektové výuce. Studenti se podle zájmů rozdělili a
ve skupinách pak pracovali na prezentacích o norské společnosti, geografii, kultuře, dějinách a
sportu. Své práce pak prezentovali spolužákům. V rámci návštěvy z Norska se studenti gymnázia
mohli zůčastnit přednášek norských studentů o norských moderních dějinách. Čeští studenti
pak po návratu z Norska sdíleli své zkušenosti a zážitky z cest se svými spolužáky.

k.
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l. Školní časopis Mojmír

V rámci předmětu mediální výchova vzniká na našem gymnáziu každé pololetí časopis Mojmír.
Pojítkem všech vydání je pouze název tiskoviny, počet stran a formát. Naopak charakter
časopisu, ústřední téma a layout si každá redakce volí sama. Studenti si vyzkoušejí týmovou
práci na postech reportérů, redaktorů, fotografů a grafiků. Šéfredaktoři a editoři musí prokázat
své manažerské schopnosti a koordinovat všechny činnosti od vytváření koncepce až po
výsledný produkt. Samozřejmostí je původnost obsahu čísla a v neposlední řadě dobře zvládnutý
marketing.
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m.Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 25. 5. 2022 v Besedním domě.
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n. Oslavy 30. výročí založení gymnázia

Přestože COVIDové karantény několikrát zmařily oslavy završení třetí dekády existence našeho
gymnázia, podařilo se nám v závěru školního roku uspořádat oslavy. Naši absolventi mohli
navštívit prostory gymnázia, prostřednictvím archiválií připomenout všechny peripetie naší
existence a setkat se s některými pedagogy - současnými i minulými. Celé oslavy završil večírek
v Lužánkách - tam, kde gymnázium před třiceti lety začínalo.
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o. Workshop Tajemství role a role tajemství ve výuce

Dne 21.4.2022 se na našem gymnáziu konal workshop s názvem Tajemství role a role tajemství
ve výuce. Workshop na míru vytvořil a vedl Mgr. Ondřej Karhulec, učitel angličtiny a mediální
výchovy působící na ZŚ Husova Brno a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
držitel ocenění Pedagog roku 2021. Seminář byl určen pro učitele jazyků, dějepisu, literatury a
společenských věd. Naši učitelé si názorně vyzkoušeli metodu imerzivní výuky a do aktivit byli
ke své velké radosti zapojeni také bývalí žáci pana učitele Krahulce, naši současní studenti
2.ročníku.
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p. Výlet do Francie

Po delší době vyrazila skupina vybraných 46 studentů a tři pedagogové ke konci května na
poznávací výlet do Paříže a zámky na Loiře. Prohlídka začala návštěvou Eiffelovy věže s
úchvatným výhledem na celé město. Poté jsme navštívili Invalidovnu, místo posledního
odpočinku císaře Napoleona. Večer jsme zvládli navštívit největší muzeum umění na světě –
Louvre.

Následující dva dny jsme cestovali po zámcích na Loiře. Viděli jsme Chateau de Chambord,
Chateau de Cheverny, zahrady ve Villandry, Chateau de Chenonceau.

Poslední den jsme přejeli do královského města Versailles a odpoledne jsme se přesunuli vlakem
zpět do Paříže do supermoderní části La Defénse. Večer jsme se projeli lodí po Seině a poslední
tečkou byla návštěva čtvrti Montmartre.
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q. Výlet do Vídně
Při dvoudenním výletu do rakouské metropole (30.5.-31.5.) jsme se nechali ohromit
architektonickými skvosty habsburské Vídně, zavítali za exotickými motýly do
Schmetterlinghausu, vystoupali na věž katedrály svatého Štěpána a prošli si typické vídeňské
tržiště Naschmarkt. Po Ringu jsme se projeli tramvají a měli možnost obdivovat Volkstheater,
Parlament, radnici i Burgtheater. Druhý den jsme bloudili v zahradním labyrintu v Schönnbrunnu,
někteří dokonce podnikli i výstup na Glorietu. Po společných chvílích plných zážitků jsme únavu
zaháněli nad teplým nápojem v pohodlném křesílku vídeňských kaváren.
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r. Vodácký kurz na chorvatských řekách

Ve dnech 30.5. - 3.6. se uskutečnil po dvouleté odmlce vodácký výcvik, tentokráte v průzračných
a ledových vodách chorvatských řek. V průběhu kurzu byly spluty části tří řek (Kupa, Cetina a
Mrežnica) s obtížností do WW II. Studenti během výcviku zvládli základní i pokročilejší techniky
ovládání lodí, společně s prvky pravidel záchrany na divoké vodě. Na dění na vodě dohlížel tým
zkušených instruktorů.

Ubytováni jsme byli ve stanech v spartánských podmínkách Robinson campu na řece Mrežnici.
Doprava byla byla zajištěna pronajatým autobusem, který nám byl k dispozici celý týden.
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s. Výlety tříd

Na konci června se studenti se spolužáky ze třídy rozjeli se svými třídními profesory na pár dní
na výlety po krásách České republiky a jedna třída navštívila Budapešť.
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7. Instituce na škole

a. Školská rada

Školská rada GMN fungovala ve školním roce 2021/2022 i nadále v poněkud okleštěném
složení. Do doplňovacích voleb opět zasáhl COVID, takže je nebylo možné realizovat. Radu tedy
po většinu školního roku představovali:

Mgr. Radim Laco (zástupce pedagogů, předseda školské rady) Mgr. Michal Mančík (zástupce
pedagogů), a Mgr. Lenka Adámková a Miroslav Jakeš (jmenováni zřizovatelem).

Náplní školské rady je projednávání výroční zprávy a hospodaření školy, změn v ŠVP, ve školním
řádu. Projednává inspekční zprávu a dává podněty a oznámení řediteli školy.

Doplňovací volby proběhnou v listopadu 2022.

b. Studentská rada

Na našem gymnáziu funguje Studentská rada složená ze dvou volených zástupců z každé třídy.
Studentská rada se svolává každý měsíc nebo v případě potřeby, schází se na ni zástupci
studentů společně se zástupkyní ředitele, popřípadě s ředitelem školy, pokud si jeho přítomnost
studenti vyžádají. Řeší se zde problémy studentů, jejich náměty na zlepšení fungování školy,
mimoškolních a volnočasových akcí gymnázia. Studenti předávají zápis ze svých jednání řediteli
školy, který na něj buď reaguje písemnou odpovědí, nebo účastí na příštím zasedání rady.
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8. Závěrečné slovo

Škola v době proměny (Strategie 2030+)

Třetí školní rok, který byl narušen pandemií Covid-19, se nám podařilo zvládnout, přestože bylo
vyučování hlavně v prvním pololetí neustále narušované karanténními opatřeními. Studenti i
kolegové již byli zvyklí z předchozích dvou let na distanční výuku, proto přechod do karantény
byl plynulý a vzdělávání probíhalo bez přerušení.

Pedagogové v uplynulém roce dále rozšiřovali spektrum metod, které se naučili používat během
distanční výuky, s cílem zefektivnit a zpestřit prezenční výuku. Vyučující ve srovnání
s předcovidovými léty více zapojili využití on-line konzultací.

Největší pozornost jsme věnovali studentům 4. ročníku. Absolvovali další rok, kdy museli vzít
odpovědnost za svoje vzdělání do vlastních rukou a musím konstatovat, bohužel, že ne všem
se to přes všechnu naši podporu dařilo. Myslím si, že tento maturitní ročník byl koronavirem
postižen nejvíce. Poprvé je absence školní docházky zasáhla ve druhém ročníku a v podstatě
téměř celý třetí ročník zůstávali v domácím vzdělávání. Koronavirus je zastihl v době, kdy
si upevňují pracovní návyky, dokončuje se názorové vyzrávání, buduje se hodnotový systém,
profiluje se představa budoucího povolání a to ani při nejlepším možném využití digitálních
metod není možné bez osobního přístupu pedagoga a každodenního působení kolektivu. Část
našich maturantů nezvládla tento těžký úkol a zkoušku dospělosti složila až na druhý pokus. O
to dojemnější byl letos návrat k tradici slavnostního loučení s absolventy při předávání
maturitního vysvědčení.

Dne 1. 9. 2021 naše gymnázium završilo 30 let od svého založení. Veškeré naše činnosti, které
měly celý rok oslav provázet, byly přerušeny či přesunuty, takže vrchol oslav, setkání absolventů,
proběhl až na začátku léta 2022. Jeden z mála záměrů, které se nám podařilo uskutečnit, bylo
další vzdělávání našich pedagogů. Propojili jsme zkušenosti, které jsme načerpali z distanční
výuky a současně si připomněli ideály, se kterými gymnázium vzniklo. Tento myšlenkový koktejl
nás ještě více přiblížil záměru MŠMT Vzdělávání 2030+. Naši pedagogové postupně absolvovali
vzdělávání zaměřené na zážitkovou pedagogiku a rozvoj klíčových kompetencí. Z původního
záměru rozšířit a zpestřit používané výukové metody, se zrodila myšlenka vytvoření úplně
nového školního vzdělávacího plánu, na kterém nyní všichni pilně pracujeme.

Největší změna se udála na samotném konci školního roku, kdy zakladatel gymnázia pan Petr
Holeček předal vedení školy do mých rukou. Jako jeho dlouholetá zástupkyně jsem pevně
odhodlána pokračovat v linii vzdělávání, kterou před lety vytyčil - vzdělávání otevřeném,
vzdělávání, které je přizpůsobené zájmové orientaci studenta. Základem takového vzdělávání
je pro nás sada dovedností, které si v průběhu studia student rozvíjí a upevňuje. Znalosti si
osvojuje v jejich kontextu, tedy ne jako účel, ale jako prostředek řešení životních situací.
Podstatným rysem našeho vzdělávání je důraz na samostatnost, odpovědnost a kritičnost
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našich studentů. Chceme vytvářet otevřené a vstřícné prostředí podporující touhu po učení se
novému a odvahu čelit výzvám.

I když nastávající školní rok opět nebude lehký, věřím, že i následujících třicet let bude naše
gymnázium pokračovat v provázení mladých lidí na cestě k dospělosti.

V Brně dne 12. října 2022

Mgr. Doubravka Matušková
ředitelka gymnázia

Na závěr připojuji slova loučícího se pana ředitele Mgr. Petra Holečka

Moji milí, (ano, to oslovení patří opravdu vám všem),

prázdniny se nezadržitelně ztrácejí v mlžném oparu a nový školní rok má nakročeno vejít mezi
nás. Sluší se, abych vám u této příležitosti popřál, aby vás čekaly pokud možno dobré časy,
abyste potkali skvělé kamarády a kolegy, abyste zažili chvíle, na které budete jednou s příjemnou
nostalgií vzpomínat, aby se vám vyhnuly všemožné černé ataky, abyste zkrátka a dobře mohli na
prahu příštích prázdnin označit proběhlý školní rok 2022/2023 za vydařený.

Je to naposledy, co vás takhle na začátku školního roku zdravím. Dospěl jsem k poznání, že po
desítkách let v roli ředitele gymnázia nastal čas odejít. Všechno jednou končí, a tak i moje
ředitelování. Za tu dlouhou dobu prošlo mým profesním životem (a někdy i životem osobním)
velké množství úžasných mladých lidí. Velmi mne obohatili a za to jsem jim velmi vděčen. Pokud
se stalo, že jsem někdy někomu ublížil, byť i nechtěně, pak se hluboce omlouvám.

Rozhodl jsem se, že do vedení gymnázia jmenuji paní Doubravku Matuškovou. Známe se už
drahně let, společně jsme prošli všemi úskalími středního školství, pročež vím, co umí, co
dokáže. Přeji ji mnoho trpělivosti a tvůrčích úspěchů nejen při vedení Gymnázia Mojmírovo
náměstí, ale také pohodu v životě osobním.

Neloučím se však definitivně, na škole budu částečně působit dál v jiné roli. To je na začátek
školního roku vše, co jsem měl na srdci.

Mějte se, mojí milí, všichni pěkně.

A na závěr mi dovolte podepsat se naposledy tak, jak jsem byl celých 30 let zvyklý.
V Brně dne 31. 8. 2022

Mgr. Petr Holeček
ředitel gymnázia
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