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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 

ředitel:  1 

zástupkyně ředitele: 1 

pedagogičtí pracovníci:   27 

nepedagogičtí pracovníci: 5 

 
Kvalifikovanost sboru: 
úplná kvalifikace:    93% 
 

c) Studijní obory 

79-41-K/41 Gymnázium    230 studentů 
 
Cílová kapacita:     240 studentů 
 

mailto:info@gymnaziumhady.cz
mailto:info@gymnaziumhady.cz
http://mojmirak/
mailto:info@gymnaziumhady.cz
mailto:info@gymnaziumhady.cz
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Studenti: 
 

Počet studijních oborů:  1 

Počet studentů v nich: 230 

Počet tříd: 9 

Průměrný počet žáků na třídu: 25,6 

Průměrný počet žáků na učitele: 8,5 

 
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 a plavecký bazén TJ Tesla Brno – Lesná.  
 
 
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, a fotoateliér.  
 

d) Učební plány 

Gymnázium Mojmírovo náměstí vyučovalo ve školním roce 2020/2021 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, provedly se i obsahové změny ve výuce 
jednotlivých předmětů zejména s důrazem na sociální kompetence a rozvoj komunikačních 
dovedností.  

 

e) Přijímací řízení 

     Pro školní rok 2021/2022 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 probíhaly dvoukolově, uchazeči byli přijímáni na základě výsledků na ZŠ a 
výsledků jednotných přijímacích zkoušek. 
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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 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. Dále jim pak uděluje slevu na školném. 
Studenty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, škola podporuje formou slevy na školném. 
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). Právě jeho podíl na 
celkové komunikaci každoročně významně roste. Jeho největší význam se ukázal během uzavření 
škol, kdy jej všichni vyučující a studenti používali ke komunikaci, jako uložiště studijních materiálů, 
rozhraní pro zadávání domacích prací či psaní orientačních testů. Dále se nově začalo využívat 
prostředí Google classroom a pro online výuky bylo využíváno prostředí Google Meet. 
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2. Výsledky výchovy a vzdělávání 

a) Prospěch a chování 

prospělo s vyznamenáním: 73 

prospělo: 147 

neprospělo:  2 

nehodnoceno*: 8 

 
* V souladu s nařízením vlády nemuseli studenti 4. ročníku ve 2. pololetí ukončit všechny 
vyučované předměty. 
 
Celkový počet zameškaných hodin:  151 848 
 
 

b) Maturitní zkoušky 

V jarním termínu školního roku 2020/2021 skládalo v řádném termínu zkoušky 25 studentů 
maturitního ročníku čtyřletého studia třídy 4. A a 28 studentů maturitního ročníku čtyřletého 
studia třídy 4. B . Uspělo 46 studentů. V opravém termínu v červenci a v září 2021 maturovalo 7 
studentů, všichni konali opravnou zkoušku, prospělo 6 studentů. Celkem u maturitní zkoušky 
uspělo 52 studentů. 
Ve společné části všichni studenti povinně maturovali z českého jazyka.  Cizí jazyk si vybralo 49 
studentů, tj. 92,4 % maturantů. 49 studentů si vybralo jazyk anglický. Matematiku si ve společné 
části zvolili 4 student, tj.  7,6 % všech maturantů. 
 
Složení maturitní komise: 
4. A: 
předseda:    PaeDr. Vladimír Samek (Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno) 
místopředseda:  Mgr. Sylva Kolářová 
třídní profesor:   Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D. 
 
4.B: 
předseda:    Mgr. Petr Adolf (Gymnázium Matyáše Lercha, Brno) 
místopředseda:  Mgr. Radim Laco 
třídní profesor:   MgA. Michal Mančík 
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Celkové výsledky maturitních zkoušek: 

 
 
Počty maturantů z jednotlivých předmětů a v jednotlivých částech: 
 
Společná část  
       

 
  
 
 
 
 

 
 
 Profilová část 
 

 řádný termín opravný termín 

počet maturantů 53 7 

prospělo s vyznamenáním 10 3 

prospělo 36 3 

neprospělo 7 1 

omluven 0 0 

nedostavil se  0 0 

Předmět Počet 

Český jazyk 53 

Anglický jazyk 49 

Matematika 4 

Předmět Počet Předmět Počet 

Anglický jazyk 1 Dějepis 8 

Matematika 4 Základy spol. věd 14 

Fyzika 2 Zeměpis 17 

Biologie 17 Umění a kultura 7 

Chemie 12 Tělesná výchova 7 

Německý jazyk 6 Španělský jazyk 7 
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Netradičně se i letos v rámci protiepidemických opatření předávání maturitního vysvědčení 
uskutečnilo na palubě lodi Morava na Brněnské přehradě. 
 

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 2020/2021 byl 1,74 %.  To představuje 0,44 žáka na třídu. 
 

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. V letošním 
roce jsme mohli využít zkušeností takto získaných při distanční výuce. 
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e) Autoevaluace 

V sebehodnocení za školní rok 2020/2021 vycházíme z následujících autoevaluačních metod sběru 
dat: 

● dotazníkové šetření 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 

 

g) 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. 
Na základě vyhodnocení minimálního preventivního plánu školy na školní rok 2019/2020 byla jako 
priorita v minulém školním roce stanovena minimalizace dopadů distanční výuky na studenty. 
Bohužel vzhledem k tomu, že po měsíci prezenční výuky nastala opět distanční výuka, problém 
nejeno zůstal, ale ještě se prohloubil. Preventivní programy plánované na školního rok se tím 
pádem nepodařilo realizovat. Přesto jsme na studenty působili jak v rámci pravidelných online 
třídnických hodin, tak formou individuálních pohovorů. 
Poslední měsíc školního roku, kdy se studenti vrátili do školy, nám umožnil provést základní 
diagnostiku a několik intervencí, ale velká část práce je teprve před námi v následujícím školním 
roce. 
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3. Úspěchy studentů 

 
     Ve školním roce 2020/2021 velká část soutěží kvůli opatřením v souvislosti s COVID-19 
neproběhla, nebo proběhla v omezeném formátu. 
 
 

4. Harmonogram školního roku 2020/2021 

 
 
Od 5. 10. 2020 do 24. 5. 2021 probíhala distanční výuka, a proto musely být akce plánované na 
většinu školního roku zrušeny. Studenti přišli mimo jiné o plánované výlety do zahraničí, lyžařský 
kurz a další společné akce. Nejvíce nás mrzí, že se nepodařila plánovaná výměna studentů 
s norskou střední školou. V září jsme naštěstí stihli realizovat adaptační kurz, v červnu pak skončit 
školní rok školními výlety. 
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5. Mezinárodní aktivity 

     Naše škola každoročně pořádá několik výletů do zahraničí. Ve školním roce 2020/2021 byly 
bohužel zahraniční výjezdy kvůli Covid-19 zrušeny. 

 

 

6. Teorie a praxe vyučování 

a) Studentské projekty ve školním roce 2020/21 

Od 5. 10. 2020 do 24. 5. 2021 probíhala distanční výuka, a proto musela být většina plánovaných 
projektů odložena do dalšího školního roku. Probíhaly pouze drobné předmětové projekty v rámci 
třídy, ktré bylo možné realizovat distančně. 
 

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. Nově škola rozšířila spolupráci 
s jazykovou školou P.A.R.K., zájemci si vyzkoušli Mock test, který je přípravou na certifikované 
Cambridgeské zkoušky. 
 

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty 

• Společnost Podané ruce 

• P.A.R.K. – jazyková škola 
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7. Kulturní a sportovní akce školy 

Naprostá většina školního roku 2020/2021 byla ve znamení opatření proti šíření COVID-

19. V důsledku toho jsme byli nuceni zrušit téměř všechny plánované akce.   

 

a) Adaptační kurz (1. – 4. 9. 2020) 

Tradiční adaptační kurz pro nové třídy 1.B a 1.C proběhl v krásném areálu rekreačního 

střediska Borovinka u Bystřice and Pernštejnem. Během čtyřdenního pobytu se studenti 

seznámili se svými učiteli a zejména se svými novými spolužáky. Absolvovali bohatý pro-

gram plný seznamovacích her a sportovních aktivit, který se díky převážně pěknému 

počasí, odehrával venku. 
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Studenti 1. A byli postaveni před jinou výzvu. Do třídy, která je u nás již od roku 2018, 

přišlo relativně hodně nových spolužáků a adaptační kurz měl nastarovat jejich sžití s no-

vou třídou. Proto byli na jiném místě než ostatní první ročníky – v Olešné u Nového Města. 
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b) Návrat studentů do školy (znovuzahájení prezenční výuky) 24. 5. 2021 

Po dlouhých měsících distanční výuky se student mohli znovu vrátit do školy. První školní 

den jsme jim zpříjemnili výletem s třídními profesory. Každá třída zamířila na jiné místo, 

kde strávili společně příjemné dopoledne. 
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c) Předávání maturitních vysvědčení 16. 6. 2021 

I letos se netradičně maturitní vysvědčení předávalo na vlnách Brněnské přehrady. Díky 

komplikované epidemiologické situaci jsme zvolili přirodní prostředí přehrady jako 

nejbezpečnější místo pro rozloučení se s odcházejícími čtvrtými ročníky. 
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d) Třídní výlety 

Epidemická situace na konci školního roku nám umožnila uspořádat pro studenty školní 

výlety, takže aspoň závěr roku proběhl tak, jak by měl. Některé třídy se držely v okolí Brna 

a prozkoumaly Mariánské údolí či Brněnskou přehradu, jiné se odvážily do větších dalek, 

takže například 1. B a 3. B navštívily Uherské Hradiště a jeho okolí. 
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8. Instituce na škole 

a) Školská rada 

     Školská rada GMN fungovala ve školním roce 2020/2021 v poněkud okleštěném složení. 
Členové zvolení za rodiče a zletilé studenty totiž ztratili ukončením studia jejich dětí členství v 
radě, popřípadě uplynulo jejich funkční období, ale současně nebylo možné kvůli COVID-19 
uspořádat doplňovací volby. 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 2021. 
 

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 s pověřeným pedagogem, 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. 

Ve školním roce 2020/2021 se studentská rada scházela v době distanční výuky na pravidelných 
online konferenci. Část zpětné vazby jsme si od studentů brali z online výzkumů. 
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9. Škola v době koronakrize  

Druhý rok distančního vzdělávání nás nezastihl nepřipravené, i když studenti zůstali doma dříve, 

než jsme čekali. Mohli jsme čerpat ze zkušeností z minulého školního roku. Velkou vzpruhou byla 

i možnost alespoň v září zažít osobní přítomnost našich studentů ve škole. 

Pedagogové v uplynulém roce rozšířili spektrum metod, kterými distanční výuku zefektivňovali a 

zpestřovali. Významnou roli v tom hrálo i sdílení dobré praxe. Vyučující ochotně doplňovali své 

lekce konzultacemi pro všechny zájemce, online i individuálními. Obzvláštní pozornosti se v tomto 

směru dostalo maturantům. 

Největší tíže ale ležela na našich studentech. Už druhý rok museli vzít odpovědnost za svoje 

vzdělání do vlastních rukou, a to v takové míře, v jaké to jejich předchůdci nezažili. Hluboce si 

vážím všech, kteří i v době, kdy nemohli nejen chodit do školy, ale vlastně ani za spolužáky, kama-

rády a v podstatě vůbec ven, dokázali najít motivaci a sebekázeň potřebné k sebevzdělávání. Měli 

naši podporu, ale odpracovat to museli sami. 

Gymnázium bylo s krátkou výjimkou střídavé výuky v prosinci uzavřeno pro prezenční výuku od 5. 

října 2020 do 24. května 2021. Výuka probíhala denně v rozsahu čtyř online hodin kombinovaně 

s asynchronní výukou formou interaktivních materiálů na školním informačním systému EduPage, 

Google Classroom a dalších doplňujících aplikacích. V souladu s metodickými pokyny MŠMT byly 

v některých předmětech upraveny tématické plány tak, aby mohly být dosaženy vzdělávací cíla a 

současně nebyli studenti přetíženi až na hranici demotivace. 

 
 
V Brně dne 13. října 2021  

   
 
 
 
 
 
  

       Mgr. Petr Holeček, ředitel gymnázia 


