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Statutární orgán:
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Termín inspekční činnosti:

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno
00559016
600 013 472
příspěvková organizace
Mgr. Ilonou Kopeckou, ředitelkou školy
Jihomoravský kraj
Slovanské náměstí 7, Brno
9. – 12. duben 2013

Předmět inspekční činnosti
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2
písm. c) školského zákona.
Inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 5 školského zákona se zaměřením na oblast
řízení školy, organizaci vzdělávání a partnerství.
Hodnoceným obdobím je školní rok 2012/2013 k datu inspekce.

Aktuální stav školy
Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno (dále „škola“) je příspěvkovou organizací zřízenou
Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Organizace má dvě
součásti: střední školu a školní jídelnu – výdejnu.
K 30. září 2012 bylo ve škole vzděláváno celkem 521 žáků, z toho 183 v šestiletém cyklu
a 338 ve čtyřletém cyklu, v celkovém počtu 18 tříd. Nejvyšší povolený počet žáků školy
(640) nebyl překročen.
Ve školním roce 2012/2013 se žáci vzdělávají v oborech středního vzdělání v denní formě
studia: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté), 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) a dobíhající
obor 79-41-K/608 Gymnázium – (šestileté). V dobíhajícím oboru jsou žáci vzděláváni
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podle platných učebních dokumentů, v ostatních oborech podle školních vzdělávacích
programů (dále „ŠVP“). Škola eviduje 3 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 24
cizince.
Ředitelka školy byla k 1. srpnu 2012 jmenována do funkce na základě výsledků
konkurzního řízení. Současně s ní nastoupili do funkce zástupců ředitelky školy dva učitelé
s dlouholetou pedagogickou praxí.

Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského
zákona
Řízení školy
Ředitelka školy je ve funkci prvním rokem. Stanovila organizační strukturu a rozdělila
kompetence pro řízení dalším pracovníkům. Činnost školy se řídí ročním plánem, který je
rozpracován do plánů měsíčních. Ředitelka školy pravidelně spolupracuje s pedagogickou
radou a s dalšími poradními orgány (např. s předsedy předmětových komisí, poradním
sborem, školním senátem). Systém předávání informací uvnitř organizace je funkční,
učitelé i ostatní pracovníci získávají potřebné informace na poradách a na nástěnce k tomu
určené. Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“) vytváří ředitelka
školy potřebné podmínky. Vzdělávací aktivity, kterých se jednotliví vyučující v tomto
školním roce účastnili, umožňují učitelům další profesní růst a jsou v souladu potřebami
školy. V rámci DVPP byli mimo jiné proškoleni tři učitelé k výkonu funkce hodnotitele
pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky. Ředitelka školy
zpracovala Plán kontrol na rok 2013, zatím nemá vytvořeny účinné kontrolní mechanizmy,
které by plnily funkci zpětné vazby vůči celé organizační struktuře. Hospitační činnost
ředitelka školy spolu se svými zástupci vykonávala příležitostně. Zjištěné výsledky
a případné nedostatky nebyly analyzovány a nebyla přijímána konkrétní opatření.
Ředitelka školy vydala s platností od 29. října 2012 Školní řád, jehož obsah nebyl
v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 školského zákona. Neobsahoval podmínky k zajištění
ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
a vnitřní režim školy byly zpracovány částečně. Ze zápisů z třídních schůzek ze dne
13. listopadu 2012 vyplynulo, že ne všichni zákonní zástupci žáků byli informováni
o vydání a obsahu školního řádu. S obsahem školního řádu nebyli prokazatelně seznámeni
všichni žáci a zaměstnanci školy, jak ukládá ustanovení § 30 odst. 3 školského zákona.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu,
neobsahovala pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí
a důtek. Tím bylo porušeno ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v planém znění. Školní řád byl v době inspekční
činnosti zveřejněn na přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách. Řízení
školy vykazuje odstranitelná rizika.

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP
Organizace vzdělávání
Organizace vzdělávání navazovala na platné školní vzdělávací programy. Učební plány
vycházely z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání
(dále „RVP G“), v prvním a druhém ročníku šestiletého gymnázia z požadavků
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Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „RVP ZV“).
Obsahovaly všechny vzdělávací obory dané RVP G a RVP ZV. Dělení tříd na skupiny
(především ve výuce cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií
a volitelných vzdělávacích aktivit) je určeno učebními plány jednotlivých ŠVP. Týdenní
hodinové dotace pro vyučované předměty, které byly uvedeny v rozvrhu hodin,
korespondovaly s učebními plány.
Stanovené počty žáků ve třídách nebyly ke dni inspekce překročeny. Nedostatky byly
zjištěny v počtu žáků třídy I. A, do které bylo v rámci přijímacího řízení ke dni 3. září 2012
přijato 32 žáků. Toto zjištění je v rozporu s ustanovením § 23 odst. 5 školského zákona,
kdy zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného
prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto
zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví. Zřizovatel školy v případě přijímacího řízení vydal Usnesení
zřizovatele č. 688/05/R16 o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků, ve kterém se uvádí,
že škola může v rámci přijímacího řízení přijmout do 1. ročníku 30 žáků.
Rozvrh vyučovacích hodin jednotlivých tříd byl od začátku školního roku
2012/2013 do data inspekce celkem čtyřikrát změněn. Důvodem byla fluktuace
a dlouhodobá nemoc pedagogů v průběhu září 2012 až února 2013. V rámci disponibilních
hodin byla posílena výuka cizích jazyků, matematiky a především volitelných
vzdělávacích aktivit, které škola navýšila (většinou šesti hodinami) nad rámec osmi
vyučovacích hodin, určených v RVP G. Volitelné vzdělávací aktivity nebyly součástí ŠVP,
škola je uváděla v Dodatcích k ŠVP (dále „dodatky“). Dodatky obsahovaly pouze
informaci o školou nabízených volitelných vzdělávacích aktivitách a neobsahovaly pro
volitelné vzdělávací aktivity učební osnovy. Škola k jejich výuce využívala tematické
plány vyučujících. Volitelné vzdělávací aktivity nebyly v ŠVP zpracovány v souladu
s RVP G.
Škola vypracovala rozvrh dohledů nad žáky, nestanovila však dohled nad žáky před nultou
vyučovací hodinou, která začíná od 7:10 hodin. Dohled nad žáky byl určen od 7:50 hodin.
Tím škola porušila ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona, protože nezajistila
bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání v celém jeho rozsahu.
Organizace vzdělávání vykazovala v době inspekce nedostatky, k nimž bude nutné
přijmout opatření.
Partnerství
Zákonní zástupci žáků jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání
prostřednictvím studentských průkazů, třídních schůzek, osobních konzultací a telefonicky
nebo e-mailovou poštou. V případě zajištění nabídky volitelných vzdělávacích aktivit
na školní rok 2013/2014 nebylo v průběhu inspekční činnosti možné z předložené
dokumentace jednoznačně stanovit, jakým způsobem byli zákonní zástupci žáků o této
nabídce informováni a zda byly zajištěny rovné podmínky žákům druhých a třetích ročníků
při jejich výběru a volbě. Z písemného a ústního vyjádření ředitelky školy v době inspekce
vyplynulo, že škola přehodnotila dosavadní přístup k nabídce volitelných vzdělávacích
aktivit pro školní rok 2013/2014 a celou záležitost vyřeší v termínu do 10. června 2013.
Spolupráce se zřizovatelem je dle vyjádření ředitelky školy na velmi dobré úrovni
a přispívá k zabezpečení chodu školy a k postupnému zlepšování podmínek
pro vzdělávání. Ředitelka školy vytváří podmínky pro práci školské rady, která v letošním
školním roce projednávala a schvalovala školou předložené dokumenty a zapojila se
do řešení situace, která vznikla v souvislosti s nabídkou vzdělávacích aktivit pro školní rok
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2013/2014. Dne 12. března 2013 proběhlo k dané situaci ve škole mimořádné zasedání
školské rady včetně přizvaných hostů (vedení školy, delegace iniciativy ProSlovaňák).
Školská rada navrhla vedení školy, aby v příštích letech konzultovala nabídku
vzdělávacích aktivit s jednotlivými předmětovými komisemi ještě před tím, než bude
nabídka předložena studentům. Obě zúčastněné strany požádala o vstřícný přístup při
řešení vzniklé situace.
Funkční spolupráce je se školním senátem, jehož zasedání se ředitelka školy pravidelně
zúčastňuje a reaguje na případné podněty žáků - senátorů. Škola se v návaznosti na své
priority zapojuje do řady projektů. V rámci naplňování mezinárodního školního projektu
UNESCO (ve spolupráci s partnerskými zeměmi – Rakouskem, Maďarskem
a Slovenskem) vede žáky k rozvoji komunikace v jazyce německém a k rozšíření si
znalostí v oblasti společenských věd. Dlouholetou tradici mají výměnné pobyty
s partnerskou školou Gymnasium Icking v Bavorsku a městským Gymnáziem v Utrechtu
v Holandsku. Přínosem pro podporu sociální gramotnosti je zapojení žáků do PEER
programu (víkendové výjezdy ve spolupráci s psychologem za finanční podpory ÚMČ
Brno, Královo Pole). V posledním období se rozšířila spolupráce školy s institucemi
podporujícími
matematickou
a přírodovědnou
gramotnost
a ekologii
(např.
s Přírodovědeckou fakultou MU Brno, Ekocentrem Lipka, Hvězdárnou a planetáriem
Brno). K podpoře multikulturní výchovy se žáci pravidelně zúčastňují vzdělávacího
projektu Kulturní Edison. Škola je evidována v síti škol podporujících zdraví. Spolupráce
s partnery je na velmi dobré úrovni a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání.

Závěry
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.
Úroveň řízení školy v kontrolovaném období nepříznivě ovlivňovala skutečnost,
že ředitelka školy včetně svých zástupců měli s oblastí řízení minimální zkušenosti.
V oblasti řízení školy byly shledány nedostatky, ke kterým je nutné přijat opatření
k jejich odstranění. Česká školní inspekce (dále „ČŠI“) ukládá dopracovat školní řád
o chybějící oblasti v souladu s platnou školskou legislativou. O jeho vydání a obsahu je
nutné informovat zákonné zástupce žáků a seznámit s ním prokazatelně žáky
a zaměstnance školy. Kontrolní systém vyžaduje nastavení jasných pravidel a jejich
respektování.
V organizaci vzdělávání byly zjištěny nedostatky. Je potřeba dopracovat učební osnovy
volitelných vzdělávacích aktivit do dodatků k ŠVP, určit dohled nad žáky před začátkem
nulté vyučovací hodiny, věnovat zvýšenou pozornost počtu nově přijímaných žáků
do prvních ročníků v souladu s platnou školskou legislativou.
Spolupráce s partnery je využívána ve prospěch rozvoje školy a přispívá ke zkvalitnění
vzdělávání. Škola v průběhu inspekční činnosti přehodnotila dosavadní přístup
k nabídce volitelných vzdělávacích aktivit pro školní rok 2013/2014 a je vstřícná
záležitost nadále řešit.
Zjištěné nedostatky, ke kterým ČŠI ukládá lhůtu k odstranění:
 školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (viz text)
 ŠVP (viz text)
 dohledy nad žáky (viz text)
 počty žáků přijímaných ke vzdělání do 1. ročníku (viz text)
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Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 14
dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných
nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihomoravský
inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.b@csicr.cz) s připojením elektronického
podpisu.

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje čj. 98/50
ze dne 16. června 2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 17. září 2009 (čj. 140/46)
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 5. dubna 2013
Jmenovací dekret na pracovní místo ředitelky č. j. JMK 50 544/2012 ze dne
17. května 2012 s účinností od 1. srpna 2012
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
M 8 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. září 2012
Koncepce rozvoje Gymnázia, Brno, Slovanské náměstí ze dne 27. února 2012
Dlouhodobý plán školy na období 2008 – 2013 ze dne 15. října 2008
Kniha úrazů dětí, žáků a studentů ze dne 1. září 2009
Organizační řád ze dne 27. srpna 2012
Školní řád s platností od 29. října 2012
Plán kontrol na rok 2013 bez data
Hospitační záznamy za školní rok 2012/2013
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – školní rok 2012/2013 ze dne
28. září 2012
Rozpis vyučovacích hodin a přestávek „Zvonění“ ve školním roce 2012/2013
Dohledy pedagogů na chodbách a v jídelně ve školním roce 2012/2013
Hlavní akce ve školním roce 2012/2013 – 1. pololetí, II. pololetí
Třídní knihy všech 18 tříd ve školním roce 2012/2013
Školní matrika - aktuální stav ve školním roce 2012/2013
Dokumentace o projektech školy
Zápisy ze zasedání Školské rady ze dne 27. června 2012, ze dne 23. října 2012
a ze dne 12. března 2013
Zápisy z provozní porady ve školním roce 2012/2013 (6 kusů)
Zápisy ze zasedání školního senátu 2012/2013 (9 zasedání)
Zápisy z jednání pedagogické rady – školní rok 2012/2013
Zápisy z třídních schůzek dne 13. listopadu 2012 (19 kusů)
Rozvrh hodin (s platností od 3. 9. do 7. 9. 2012; od 10. 9. do 28. 9. 2012; od 1. 10.
2012 do 22. 2. 2013 a od 25. 2 2013 do data inspekční činnosti)
Žádost o doplnění nabídky volitelných předmětů ze dne 22. února 2013
Učební plány šestiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/61 a čtyřletého studia
oboru vzdělání 79-41-K/41 (4 ks) platné ve školním roce 2012/2013
Školní vzdělávací program 79-41-K/61 gymnázium s platností od 1. září 2008
(verze 2008)
Školní vzdělávací program 79-41-K/61 gymnázium s platností od 1. září 2008
(verze 2010)
Školní vzdělávací program 79-41-K/41 gymnázium s motivačním názvem
Multikulturní všeobecné gymnázium s platností od 1. září 2008 (verze 2010)
Školní vzdělávací program 79-41-K/41 gymnázium s motivačním názvem
Multikulturní anglické gymnázium s platností od 1. září 2008 (verze 2010)
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Školní vzdělávací program 79-41-K/41 gymnázium s motivačním názvem
Multikulturní jazykové gymnázium s platností od 1. září 2008 (verze 2010)
Záznamy o práci ve volitelném předmětu, v nepovinném předmětu, v zájmovém
útvaru (52 ks – 3x španělština, 6x francouzský jazyk, 1x německé reálie, 8x
německý jazyk, 6x španělský jazyk, 4x maturitní seminář z anglického jazyka, 4x
seminář z matematiky, 1x algoritmizace a programování, 2x maturitní příprava
z českého jazyka, 1x literatura v souvislostech, 1x ruský jazyk, 1x seminář z fyziky,
4x biologické praktikum, 1x sociologicko-psychologický seminář, 1x informační
technologie, 1x dějiny umění, 2x chemické praktikum, 1x filosofický seminář, 1x
nedávná současnost, 1x argumentace a média, 1x španělské reálie, 1x deskriptivní
geometrie) platné ve školním roce 2012/2013

Poučení
Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihomoravský
inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.b@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu,
a to k rukám ředitelky inspektorátu.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zařízení, jichž se týká, a v Jihomoravském inspektorátu ČŠI.
Složení inspekční komise a datum vyhotovení inspekční zprávy
V Hodoníně dne 3. května 2013

(razítko)

Mgr. Ladislava Hodonská, školní inspektorka
Ing. Petr Krátký, školní inspektor

Ladislava Hodonská v. r.
Petr Krátký v. r.

Mgr. Jana Vágnerová, školní inspektorka

Jana Vágnerová v. r.

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
V Brně dne 6. května 2013

(razítko)

Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy

Ilona Kopecká v. r.
6

Jihomoravský inspektorát České školní inspekce

Inspekční zpráva
Čj.: ČŠIB-427/13-B

Připomínky ředitelky školy
Připomínky nebyly podány.
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