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1. Úvodem 
Vážené dámy, vážení pánové, milí žáci, 

Uplynulý rok byl ve znamení čísla 100. Toto číslo představuje symbol událostí, které byly odstartovány v 

osmdesátých letech devatenáctého století, kdy se čeští vlastenci v Jihlavě pokoušeli zřídit českou školu. Na tento 

okamžik si však Jihlava musela počkat až do září 1919, kdy vzniklo české gymnázium. 

Co to však pro náš život ve škole v uplynulém roce znamenalo? Počátek byl odstartován v září pochodem 

Jihlavou. Studenti školy společně s pedagogickými pracovníci vytvořili průvod cca 120 osob vedený dechovým 

orchestrem TUTTI a oznamovali, že za rok to bude sto let. Velký dík patří organizátorce průvodu Ivě Fexové. 

Další z významných akcí byl koncert věnovaný této události v Horáckém divadle Jihlava pod taktovkou 

sbormystrině Dagmar Němečkové. Sešlo se tu několik hudebních uskupení, nejen Hudební sdružení Gymnázia 

Jihlava, či Profesbor složený z učitelů naší školy. Paní Němečkové zatleskalo mnoho posluchačů koncertu. 

Není také možné zapomenout na pátý ročník charitativní akce školní akademie, kterou přivedla k životu opět 

paní Iva Fexová. Výtěžek akce byl opět věnován nadaci dobrého anděla. 

Množinu prací dále doplnil tým Ivy Málkové, který pod jejím vedením vytvořil školní almanach – literární dílo 

spjaté s výročím školy. Její práce vycházela i z komunikace s absolventy školy, kterou zajišťoval Zdeněk Krásenský. 

Další přípravy na akce v září 2019 byly řízeny Janem Kodetem, který připravoval hudební odpoledne v areálu 

letního kina Heulos a Zdeňkem Krásenským, připravujícím cestu celé školy za historií sta let samostatného 

českého národa do Prahy. Také je pod vedením Miroslava Pauluse (bývalého ředitele školy) a paní architektky 

Kozákové připravována replika pamětní desky, která bude umístěna ve vstupu budovy školy (kopie desky z 

devadesátých letech devatenáctého století). Bylo vykonáno mnoho práce mnohými zaměstnanci školy a za to jim 

patří moje velké poděkování. 

Přípravy na toto výročí podpořil i Kraj Vysočina a přispěl velkou částkou na opravu budovy, která byla realizována 

v období červen až srpen 2019. Mezi nejdůležitější opravy patřila rekonstrukce toalet oprava omítek na chodbách 

v budově A (historická budova). Dále byly opraveny podlahy ve čtyřech kmenových učebnách a vyměněn výtah. 

Já vnímám toto výročí jako vyjádření touhy českého národa po vzdělání v českém jazyce, touhy po samostatnosti 

českého národa, po hrdosti nad českou národností a českou kulturou.  

I při práci na těchto činnostech škola dále plnila svoji hlavní funkci a to vzdělávat studenty v oblasti všeobecného 

středního vzdělávání. Všech dvacet šest tříd prošlo ročním vzdělávacím procesem spojeným s projektovými dny, 

návštěvou partnerů z Německa, Holandska, Dánska a Anglie. Dalších pět tříd školy ukončilo vzdělávání a 

vykonalo maturitní zkoušku a pět nových tříd bylo přijato přijímacím řízením. I letos škola organizovala krajské 

studentské soutěže – olympiády v oblasti matematiky, fyziky, chemie a dějepisu. V rámci projektu „Učíme se ze 

života pro život“ jsme vyzkoušeli u žáků nižšího gymnázia projektovou činnost a spustili kroužky zaměřené na 

robotiku a programování.  

Škola mnoho vykonala, posunula své studenty na poli vzdělání, umožnila jim vstup na vysokou školu. Dala jim 

životní kompetence potřebné pro život v této společnosti. A za to patří všem zaměstnancům školy moje 

poděkování.  

Přeji Gymnáziu Jihlava, ať se mu daří dobře i v dalším školním roce a svojí činností naplňuje očekávání této 

společnosti. 

29. srpna 2019 Pavel Suk 
ředitel školy 
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2. Základní údaje o škole 
Charakteristika školy 
název: Gymnázium Jihlava 
sídlo: Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava, odloučené pracoviště Legionářů 36, Jihlava 
IČ: 60545984 IZO: 108047741 IZO ředitelství: 600014746 
příspěvková organizace 
zřizovatel: Kraj Vysočina 
zřizovací listina a Rozhodnutí o zařazení do sítě škol čj. 25619/99–21 ze dne 21. 7. 1999 
ředitel školy: Mgr. Pavel Suk, tel. 567579745 
denní studium, celková kapacita školy: 880 žáků 

studijní obory: 
čtyřleté studium – 79-41-K/41 Gymnázium, 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 
šestileté studium – 79-41-K/61 Gymnázium 
osmileté studium – 79-41-K/81 Gymnázium 
počet žáků: 778 (26 tříd – 12 na čtyřletém, 6 na šestiletém a 8 na osmiletém gymnáziu) 
počet pedagogických pracovníků (přepočtený): 63,53; psycholog: 1,0 
počet provozních pracovníků: 14,15; celkový počet zaměstnanců školy: 78,68 

kontakty: 
e-mail: podatelna@gymnaziumjihlava.cz; <jmeno><prijmeni>@gymnaziumjihlava.cz 
world wide web: https://www.gymnaziumjihlava.cz 
telefon: 567 579 740 

školská rada: 
ustavena 18. 1. 2006 
MUDr. Filip Černoch (předseda), RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Václav Kodet, Klára Brzáková, 
PaedDr. Miluše Třísková, Mgr. Anna Dravecká 

Hlavní činnost: 
Gymnázium Jihlava (GJ) je všeobecně vzdělávací škola, zaměřuje se na kvalitní přípravu k dalšímu 
studiu především na vysokých školách, na utváření potřebných životních dovedností. Vzdělává od 
1. 9. 2007 podle vlastního vzdělávacího programu od 1. ročníku na nižším gymnáziu, od 1. 9. 2009 
v prvních ročnících vyššího gymnázia. 
Na GJ jsou ve školním vzdělávacím programu začleněny dva studijní obory – Gymnázium 
v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu a Gymnázium se sportovní přípravou ve čtyřletém 
studiu. 
GJ využívá dělení tříd (ročníků) na skupiny ve výuce cizích jazyků, v českém jazyce, v matematice, 
v hudební a výtvarné výchově, v laboratorních cvičeních ve fyzice, biologii a chemii, v informatice a 
ve všech volitelných předmětech. Připravujeme žáky na soutěže, v nichž dosahují vynikajících 
výsledků. Soutěžní obory si pak žáci mnohdy vyberou pro vysokoškolské studium. Od druhého 
ročníku vyššího gymnázia se žáci profilují dle svého zájmpu prostřednictvím volitelných předmětů. 
Součástí vzdělávání je výuka formou projektů, které jsou soustředěny do tzv. Projektových dnů 
(viz Projekty a projektové vyučování). 
Výuka cizích jazyků je podpořena studijně poznávacími zájezdy a výměnnými pobyty (viz 
Zahraniční kontakty). 
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Kvalitní sportovní vyžití žákům umožňují tělocvičny a posilovna. Venkovní sportoviště si škola 
pronajímá. Žáci sekundy, prvních ročníků, 5A8, 3A6 absolvují týdenní lyžařský výcvikový kurz, žáci 
třetích ročníků, 7A8 a 5A6 týdenní letní sportovní kurz, žáci sportovních tříd kromě oborových 
soustředění společné zimní soustředění. 
Vzdělávací proces je každoročně doplňován dalšími aktivitami. Letos to byla Akademie, 
vystoupení divadelního souboru Spoušť, hudební vystoupení pěveckého sboru HSGJ, studijně-
poznávací zájezdy po naší republice i do zahraničí. 
Materiálně technické zabezpečení se postupně zlepšuje zejména díky projektům. V letošním roce 
byly obnoveny omítky na chodbách v budově A, opraveny podlahy 5 tříd v budově A a 
modernizovány toalety ve východní části budovy A. 
Budovu Legionářů 36 jsme v tomto školním roce nevyužívali. V budově probíhá rekonstrukce. 
Zřizovatel školy Kraj Vysočina zahájil rekonstrukci budovy pro jiný způsob jejího využití. 

Přijímací řízení 
79-41-K/81 všeobecné studium osmileté: přijato 30 žáků (z celkového počtu 103) 
79-41-K/61 všeobecné gymnázium šestileté: přijato 30 žáků (z celkového počtu 93) 
79-41-K/41 všeobecné studium čtyřleté: přijato 74 žáků (z celkového počtu 138) 
79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou (kmenové sporty: atletika, plavání, basketbal, 
volejbal): přijato 16 (z celkového počtu 25) 

Hospodaření školy v roce 2018 
Příjmy Kč 
Přímá dotace UZ 33353 42 211 148,–  
Provoz  4 894 000,–  
Sport. třídy UZ 33354 3 272 080,–  
Olympiády UZ 00031 62 000,– 
Olympiády UZ 33166 68 000,– 
Projekt Erasmus+  610 381,60 
Lektor FJ UZ 00324 82 912,– 
Excelence UZ 33038 279 264,– 
Excelence UZ 33065 27 399,– 
Nostrifikační zkoušky UZ 00302 38 400,– 
Šablony UZ 33063 702 206,– 
Alternátor – PTO UZ 00326 37 884,–  
Maturity UZ 33034 100 008,–  
Německý fond  143 700,44 
Projekt Učíme se ze života UZ 103100000 13 198,34 
Projekt Učíme se ze života UZ 103133063 26 395,67 
Projekt Učíme se ze života UZ 103533063 224 367,71 
Přijmy celkem   52 793 344,76 

Ostatní výnosy 
Výnosy s prodeje služeb 1 824 273,– 
Pronájem  286 194,50 
Úroky  5 357,48 
Použití fondů  105 895,– 
Výnosy celkem  55 015 064,74 



5 

Výdaje Kč 
Spotřeba materiálu 501 1 162 934,66 
Spotřeba energie 502 1 227 379,– 
Opravy a údrž. 511 228 613,00 
Cestovné 512 267 498,71 
Náklady na repre. 513 5 229,– 
Ostatní služby 518 3 501 428,72 
Mzdové náklady 521 33 944 055,– 
Zákonné soc. poj. 524 11 200 637,– 
Jiné sociální poj. 525 139 515,– 
Zákonné soc. náklady 527 927 288,– 
Jiné sociální náklady 528 13 558,60 
Jiné daně a poplatky 538 793,96 
Odpisy 551 1 182 714,– 
Náklady z DDM 558 1 027 808,72 
Náklady z činnosti 549 44 378,– 
Kurzové ztráty 563 19 879,17 
Výdaje celkem  54 893 710,54 
Hospodářský výsledek  121 354,20 Kč 
Škola pracuje pouze v hlavní činnosti a dle směrnic Kraje Vysočina s maximálními úspornými 
opatřeními. Kladný hospodářský výsledek je tvořen z pronájmu, převážné pro sportovní účely a 
nespotřebované částky (Kč 100 000,–), která byla určena na platbu za licenci, ale dodavatel nám 
v prosinci oznámil, že fakturaci odkládá na rok 2019. Z časových důvodu již nebylo možno tyto 
prostředky vyčerpat. 
Škola čerpala dotace v souladu se směrnicemi Kraje Vysočina. 

Dodatek: 

Rezervní fond 
241 0014 Rezervní fond – HV 415 730,58 
241 0017 Rezervní fond – projekty 1 678 028,66 
Celkem  2 093 759,24 
 413 0500 359 390,03 PS 
 413 0510 56 340,55 zlepšený HV 
 414 0500 1 817 594,64 PS  
 414 0540 20 000,– finanční dar  
 414 0670 –159 565,98 čerpání projekty  
Celkem  2 093 759,24 
Příloha  2 093 759,24 
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Investiční fond 
241 0016 Investiční fond 438 383,78 
 416 0300 624 621,78  
 416 0310 1 182 714,– odpisy 
 416 0320 50 000,– inv. příspěvek 
 416 0470 –105 895,– malování, oprava zatemnění 
 416 0490 –670 000,– odvod 
 416 0460 –643 057,– WiFi síť, chromatograf, dataprojektory 
Celkem  438 383,78 
Příloha  438 383,78 

Fond FKSP 
 243  251 671, 81 
  + 92 539,– příděl prosinec, část března 
   + 672,10 vráceno – stravenky, provize 
  –33 110 příspěvek na stravu  
 261 416 – pokladna  + 9 762,– 
Celkem  321 534,91 
 412 0100 271 492,91 PS  
 412 0110 666 394,– příděl FKSP  
 412 0220 –465 435,– příspěvek na stravné 
 412 0240 –132 917,– kultura, akce 
 412 0290 – 18 000,– dary – životní jubilea 
Celkem  321 534,91 
Příloha  321 534,91 

Fond odměn 
 241 0011 35 016,–  
 411 0300 25 016,–  
 411 0301 10 000,–  příděl z HV 2017 
Celkem  35 016,– Kč 

Martina Kuchyňová Zdarsová, ekonomka školy 
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Zpráva o hospodaření Občanského sdružení Gymnázia Jihlava za rok 2018 

Stav k 1. 1. 2018: 
pokladna  22 096 
účet  250 820     
celkem  272 916 
z toho účelové prostředky  38 057     HSGJ 
  18 931     Weißenhorn 
vlastní prostředky  215 928 

Příjmy 
členské příspěvky  219 600 
mimořádné příspěvky  6 505     
doprava  28 794     
Dobrý anděl  34 600 
HSGJ  8 185 
zahraniční styky  10 000 
úrok z účtu  15  
celkem  307 699 
 

Výdaje 
soutěže, olympiády  31 522      
sportovní soutěže  5 195      
školní sportovní klub  12 900      
doprava  56 483      
zahraniční styky  31 919 Dánsko 12 147, Weißenhorn 9 328    
Dobrý anděl  35 000   
HSGJ  33 411      
mimovyučovací akce  15 105      
odměny maturantům  7 125      
školní parlament  5 323      
100 let školy 7 646      
školní akademie  532 
ubytování lektorky Nj 3 600      
reprezentační trička  720      
odměna hospodářce  10 000      
provozní výdaje  174 
daň 15%  1 827      
vedení účtu, poplatky  2 353      
výdaje celkem  260 835     

Stav k 31. 12. 2018: 
pokladna  74 029 
účet  245 751 
celkem  319 780     
z toho účelové prostředky  12 831     HSGJ 
  9 603     Weißenhorn 
vlastní prostředky  297 346 
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Výsledky kontrol 
Od 17. 9. 2018 do 21. 9. 2018 proběhla kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, 
které poskytl zřizovatel zřízené příspěvkové organizaci Gymnázium Jihlava. Kontrolu vykonali 
pracovníci odboru 17 Ministerstva financí. Kontrolou bylo doporučeno zkvalitnit vnitřní kontrolní 
systém procesu inventarizace majetku a závazků. Závěr konstatoval, že Gymnázium Jihlava má 
vytvořeny předpoklady pro účelné a hospodárné nakládání se svěřeným majetkem a s příspěvky, 
které organizaci zřizovatel poskytl. 
Od 19. 10. 2018 do 24. 10. 2018 ve škole probíhala inspekční činnost České školní inspekce, jejímž 
předmětem bylo zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. Při kontrole 
vydání a obsahu školního vzdělávacího programu nebylo zjištěno porušení právního předpisu, 
stejně jako při kontrole vydání a zveřejnění školního řádu. Při kontrole obsahu školního řádu 
chybělo uvedení povinností zákonných zástupců a podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí. Jako silné stránky školy byly uvedeny: forma poskytované péče o nadané 
žáky, efektivní využití učebních pomůcek, zapojení žáků do řízené rozhovoru a schopnost 
argumentace během výuky a výrazná aktivita školy věnovaná partnerským vztahům posilujícím 
proces vzdělávání. Doporučení pro zlepšení činnosti školy: zvýšit četnost diferenciace činností ve 
výuce a provádět efektivní závěry hodin. 
Dne 15. 4. 2019 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Jihlava s ohledem na 
plnění povinností v nemocenském pojištění (byl zjištěn nedostatek u 1 zaměstnance), v oblasti 
pojistného (byl zjištěn přeplatek na pojistném ve výši Kč 452,–) a v důchodovém pojištění (byly 
zjištěny nedostatky u 3 zaměstnanců). 

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Jihlava v oblasti poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, za rok 2018. 
V souladu s § 18 uvedeného zákona v roce 2018: 

– nebyla podána žádost o poskytnutí informace dle uvedeného zákona; 
– nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím; 
– nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace; 
– nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu uvedeného zákona; 
– nebyla podána žádná stížnost dle § 16 odst. a uvedeného zákona proti postupu 

Gymnázia Jihlava při vyřizování žádosti o informaci. 
Základní informace o Gymnáziu Jihlava jsou na https://www.gymnaziumjihlava.cz. 
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3. Z průběhu školního roku 2018–2019 
srpen 
27.–31. 8. Přípravný týden zahájený v 8:00 hod. nástupem na pracoviště. Proběhla úvodní 

provozní porada, porady předsedů předmětových komisí, pracovní porady PK, 
schůzky třídních učitelů, příprava pracovišť, kabinetů a učeben, školení BOZP a na 
téma „Poruchy příjmu potravy.“ 13 studentů konalo opravné zkoušky. 

31. 8. Ve Smetanových sadech u školy proběhlo promítání v rámci programu Živé kino 
Jihlava, který pořádal Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Účastníci mohli 
zhlédnout snímek „Všechno bude fajn.“ Gymnázium Jihlava poskytlo zázemí pro 
promítání. 

září 
3. 9. Zahájení školního roku. Již tradičně proběhl v prvním školním týdnu sportovní 

kurz studentů 3. ročníků a odpovídajících tříd víceletého gymnázia. Letošní na 
Vltavě a v Krkonoších. 

3.–5. 9. Na naší spádové škole proběhly maturitní zkoušky – písemné práce a didaktické 
testy v podzimním termínu. 

3.–7. 9. Žáci sportovních tříd, 3A4 a 6A6 absolvovali soustředění hokeje a fotbalu. 
10.–12. 9.,17. 9. Na adaptačních kurzech se seznamovali noví žáci nižšího a vyššího gymnázia. 
9.–14. 9. Proběhla druhá část výměnného pobytu žáků naší školy s žáky partnerského 

gymnázia v Geseke. 
11. 9. Podzimní termín ústních maturitních zkoušek. 
13. 9. Prodávání a kupování učebnic probíhalo na školní burze. 
19. 9. Průvod 200 žáků a učitelů ke 100letému výročí založení českého gymnázia 

v Jihlavě – se stal součástí propagace oslav ve středu od 15:00 hodin. 
20. 9. Proběhla první letošní schůzka obnoveného klubu deskových her Herní sféra.  
26. 9. 70 studentů 2A6, 4A8 a dějepisného semináře poslouchalo zajímavé povídání 

o československých legiích za 1. světové války s možností ptát se. 
26.–27. 9. Žákovský parlament zahájil svoji činnost dvoudenním zasedáním. 
27. 9. Ve vestibulu školy byla odhalena nová vizuální identita Gymnázia Jihlava. 
 Kulturní exkurzi absolvovali budoucí maturanti třídy 6A6 s třídní 

Monikou Kubalovou. 
28. 9. Skupinka studentů s učitelským doprovodem se o státním svátku vypravila 

podívat se na ptactvo rybníka Parný mlýn. Akcí zahájila celoroční výlety 
ornitologického kroužku. 

 Bývalá studentka naší školy Tereza Maláčová, v současnosti studentka univerzity 
v Oxfordu, připravila pro studenty 5A8, 7A8 a 5A6 přednášku o studiu v Anglii. 

říjen 
5. 10. Anna Dravecká uspořádala videokonferenci v hodině informatiky se ZŠ ve 

Vyskytné u Jihlavy s názvem Robinson, další propojení bylo 7. 12. 2018. 
4. 10. Divadelní představení v angličtině „One Day in London“ zhlédly 2. ročníky, 6A8, 

4A6, 4A8 a 2A6. 
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9. 10. Studentům španělštiny se v pěti skupinách 2.–4. ročníků představil peruánský 
fotograf a manažer společnosti Amazon Las Piedras River pan 
Juan Carlos Huyallapuma Cruz. 

10. 10. Vybraní žáci 2. ročníku předmětu Prosociální etika se zúčastnili literárně-
vlastivědně-dramatizačního programu na etická témata v Městské knihovně, 
Muzeu Vysočiny a Horáckém divadle „Jan Zahradníček, básník v době totality.“ 

11. 10. „Splašené nůžky“ byl název divadelního představení, které viděli studenti 4B4 s 
D. Šmídovou v Horáckém divadle. 

11., 18. 10. Na naší škole se uskutečnil workshop „Mapování kompetencí“ organizovaný 
Hospodářskou komorou Kraje Vysočina. Z gymnázia se zúčastnilo 13 studentů ze 
4. ročníků. 

17. 10. Šest studentů absolvovalo krajský seminář k matematické olympiádě. 
19. 10. O svém třítýdenním prázdninovém pobytu v Rusku povídala ve skupině ruského 

jazyka ve 3. ročníku učitelka španělštiny Alena Dvořáková. 
19.–24. 10. Gymnázium Jihlava navštívila Česká školní inspekce, která zjišťovala a hodnotila 

podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplnění ŠVP a jeho soulad s právními 
předpisy. 

23. 10. Projekt Re–use knih a časopisů ve spolupráci s parlamentem naší školy, FCC 
Environmental třídička odpadů Hruškovy Dvory a Krajským úřadem 
Kraje Vysočina. 

24. 10. Zpěvné kolegyně a kolegové protáhli své hlasy v hrdle na přátelském posezení ve 
večerních hodinách. 

24. 10.–1. 11. Čtyři studenti – hudebníci se zúčastnili akce 16. International Jugendbegegnung 
v Německu, ve městě Neumarkt. Secvičovali skladby s ostatními mladými 
hudebníky z Evropy. Celý pobyt byl zakončen závěrečným koncertem. 

25. 10. Na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání do Brna se jelo 
podívat 155 studentů převážně 3. ročníků. 

26. 10. Na webu školy byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení studijního oboru 
gymnázium se sportovní přípravou. 

26.–30. 10. Soustředění atletů. 
28. 10.–1. 11. 48 studentů 2. a 3. ročníků pobývalo na studijním zájezdu v Anglii. 
31. 10. Studenti třetího ročníku se setkali na besedě s bývalým guvernérem České národní 

banky ekonomem Luďkem Niedermayerem. Studentům přiblížil, jak funguje ČNB 
a Evropský parlament. Společně diskutovali o hospodářských krizích, české a 
evropské měně a současném dění v politickém světě. 

 V závěru října dostalo HSGJ mimořádnou příležitost vystoupit na koncertě ke 
100. výročí vzniku Československé republiky na jevišti Horáckého divadla. 

listopad 
2. 11. První vyučovací hodinu se konaly úvodní schůzky k projektovým dnům pro vyšší 

gymnázium. 
7. 11. 20 studentů 1. a 2. ročníků se zúčastnilo semináře k matematické olympiádě. 
 Studenti tříd 6A8 a 4A6 absolvovali program jihlavských záchranářů s názvem První 

pomoc do škol. 15. 11. byly na této akci 2A4 a 2B4. 
9. 11. Přehlídka středních škol v DKO Jihlava. U gymnaziálního stánku se vystřídalo 

vedení školy a pomáhalo 12 studentů ze školního parlamentu. Potencionálním 
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studujícím poskytli mnoho užitečných rad a možná tím i usnadnili rozhodnutí 
ohledně volby střední školy. 

13. 11. Deset tříd 3. a 4. ročníků se zhlédlo vystoupení Maorů v tělocvičně o Novém 
Zélandu s praktickými ukázkami s rodilými mluvčími. 

 Studenti Tomáš Laštovička a Ondřej Med reprezentovali gymnázium v regionálním 
semináři „Rozhoduj o Evropě.“ 

 Horácké divadlo navštívily třídy 2C4,3C4, 2A6 a viděly hru „Obraz Doryana Graye“ 
od anglického dramatika Oskara Wilda. 

19.–25. 11. Výběrové soustředění plavců. 
19.–23. 11. Hudební sdružení Gymnázia Jihlava a vybraní studenti matematiky reprezentovali 

školu v dánském Aalborgu. 
22. 11. Den otevřených dveří. 
23., 28. 11. Proběhla pilotní zkouška a písemná zkouška NJD II. 
27.–30. 11. Zájezdu do Amsterodamu v rámci školou organizovaného projektu Erasmus+: 

JAmES 2 se zúčastnilo 6 studentů s hlavní organizátorkou Ivetou Nečadovou. 
28.–30. 11. Odborné přednášky akce „100 vědců do škol“ vyslechlo 21 studentů a 3 učitelé. 
29. 11. „Vektory“ se staly tématem pro videokonferenci v hodině matematiky paní 

Dravecké se zapojením Gymnázia Česká Lípa, SPŠ Prahy a Gymnázia Jihlava. 
 Skupina osmi latinářů se s Evou Hurychovou zúčastnila Dne latiny na FF UK 

v Praze. 
 Ladislav Karel a 9 studentů 3A4 se zúčastnili workshopu ve Žďáru nad Sázavou 

v rámci projektu Together zaměřeného na energetickou efektivnost veřejných 
budov. 

prosinec 
3. 12. Skupina Francouzů, účastníků programu Evropské Dobrovolné služby ze spolku 

Hodina H navštívila školu. 
5. 12. Na pedagogické radě byl hodnocen prospěch a chování studentů. 
 Parlament gymnázia připravil Mikulášskou nadílku. Dvě skupinky Mikulášů, andělů 

a čertů navštěvovaly třídy, které si je pozvaly a obdarovávaly sladkostmi i uhlím, 
chválily i mírně káraly mnohé studenty. 

 39 studentů semináře z práva se s vyučující Z. Vaňkovou zúčastnilo exkurze do 
mužské věznice Rapotice spojené s besedou s odborníkem na penologii a forenzní 
právo. 

6. 12. Od 16.00 do 18.00 hod. byly rodičovské schůzky a konzultační den. 
7. 12. Na naší škole se konaly dva krajské semináře pro řešitele Fyzikální olympiády 

kategorie D (1. ročník) a B (3. ročník). Zúčastnilo se 15 studentů. 
8. 12. Národní srovnávací zkoušky maturantů I. 
10.–12. 12. V učebně A1-4 proběhl Maratón psaní dopisů, který organizovaly naše studentky a 

zároveň skautky ze střediska Divočáci Jihlava. Akce probíhá na naší škole již 
několik let za podpory školního parlamentu. Tato mezinárodní akce probíhá na 
podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí. 

11. 12. Příjemně naladit se přišli posluchači na již tradiční Vánoční koncert.  
14. 12. Žáci 1A8 a 2A8 se zúčastnili folklorního vystoupení souboru Pramínek. 
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15. 12. Zájemci z řad zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků zhlédli ve 
Švandově divadle v Praze představení „Kdo je tady ředitel.“ Akci zajistila 
Ivana Fexová. 

17. 12. Preventivní besedy „Hodnotový systém, riziko sebepoškozování“ se v zařízení 
primární prevence Vrakbar zúčastnily třídy 3A8 a 1A6. Ze zpětné vazby vyplynulo, 
že to bylo příjemné zastavení v náročné předvánoční době, kdy mohli přemýšlet 
nad svými prioritami. 

 Žáci 1. ročníků besedovali v kině Dukla s MUDr. Janou Toufarovou o poruchách 
příjmu potravy 

19. 12. Podvečerní program vánočního setkání vyplnil volný čas zaměstnancům školy 
v gymnastické tělocvičně. Klidné rautové posezení bylo příjemným zpestřením 
v mnohdy náročném předvánočním období. 

 2A8 byla na besedě VZPoura úrazům. Měla příležitost setkat se se dvěma vozíčkáři, 
kterým se změnil život během několika sekund. 

20. 12. Vzdělávací koncert pro 1. ročníky „Stará hudba a historické nástroje.“ 
20.–22. 12. Kritérium prvního sněhu v Janských Lázních vyzkoušeli zájemci o lyžování. Org. 

Josef Němec a Michal Nečada. 
21. 12. Den pro třídu a třídního: Ve velké tělocvičně probíhal od 8:00 do 12:00 florbalový 

turnaj. Hlavním organizátorem byl Matěj Fejt z 3C4. 
 Naplněný autobus studentů odjel s očekáváním do předvánoční Vídně. Úspěšný 

zájezd každoročně organizuje Zdeňka Ryklová. 
22. 12. Členové ornitologického kroužku se vypravili zkontrolovat ptačí budky, které 

vyráběli před pěti lety a vyvěsili je okolo cesty k rybníku Okrouhlík. 
 Dvě pěkné předvánoční aktivity zrealizovala třída 2A8. 

leden 
3. 1. Konaly se ústní zkoušky Německého jazykového diplomu II. 
7.–13. 1. Lyžařský kurz v Krkonoších absolvovali studenti 5A8 a část 1C4.  
9., 15. 1. Na gymnáziu proběhly dva krajské semináře Matematické olympiády. 
12. 1. Studenti 1A4 a 3A6 se zúčastnili „Veletrhu mezinárodních příležitostí,“ který 

organizoval Kraj Vysočina pro studenty středních škol. Účastníci měli možnost 
seznámit se s nabídkou studia, brigád a dobrovolnických aktivit v zahraničí. 

13. 1. Termín, do kterého měli učitelé ukončit revizi nabídky volitelných předmětů. 
15. 1. Probíhala talentová zkouška přijímacího řízení do studijního oboru gymnázium se 

sportovní přípravou. 
21.–26. 1. HSGJ hostilo pěvecký sbor z dánského Aaalborgu. 24. 1. vyslechli návštěvníci 

v gotické síni radnice jejich společný koncert. 
23. 1. Úkoly Krajského kola FO kat. A plnili soutěžící v posluchárně fyziky. 
25. 1. Den uzavření klasifikace za 1. pololetí.  
28., 31. 1. Pedagogická rada. Rozdání výpisů z vysvědčení. 
31. 1. Na webových stránkách školy byla zveřejněna kritéria pro přijetí ke studiu ve 

školním roce 2019/2020 ve všeobecně vzdělávacích oborech. 

únor 
1. 2. Národní srovnávací zkoušky maturantů II. 
 Pololetní prázdniny. Pedagogové se vzdělávali na téma „Komunikace ve škole.“ 
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7. 2. Od 14.00 do 18.00 byla otevřena škola pro zájemce o studium. Komentované 
prohlídky začínaly každou půlhodinu a trvaly 30–60 minut. 

8. 2. Svůj maturitní ples si užila třída 4A4 v DKO. 
12. 2. Na „Veletrhu mezinárodních příležitostí“ byli studenti 1A4 a 3A6. 
14. 2. Do divadla Studio dva v Praze odjel autobus zaměstnanců školy na představení 

Patrika Hartla „Hvězda,“ kde v hlavní a jediné roli této komedie na vážné téma 
vystoupila skvělá Eva Holubová. 

15. 2. Třídy 2.–4. ročníků bylo v Horáckém divadle na hře „Jediný život“ o 
Janu Zahradníčkovi. 

18. 2. Studenti Semináře z práva vedeni JUDr. P. Kolátorovou navštívili hlavní líčení 
trestního soudu v Jihlavě (další návštěva byla 27. 5.) 

23. 2. Reprezentační ples G100 v Domě kultury. 
25., 27. 2. Besedu o nebezpečí manipulace absolvovaly v kině Dukla třídy 4A8 a 2A6. 
26. 2. Operu Čajkovského „Piková dáma“měli možnost zhlédnou studenti v Mahenově 

divadle v Brně. 
27. 2. Dvě družstva žáků nižšího gymnázia pod vedením Miroslava Pauluse pracovala na 

projektu Příběhy našich sousedů a ve středu 27.2. od 15.00 hod. prezentovali na 
jihlavské radnici výsledky své práce. 

28. 2. Proběhla další matematická videokonference pod vedením Anny Dravecké. 
 Ornitologický kroužek se vypravil na Špičák za sovím houkáním. 

březen 
9., 30. 3. Národní srovnávací zkoušky maturantů III., IV. 
12. 3. Skupina 27 studentů ze seminářů Práva z 3. ročníku vyslechla v kongresovém sále 

Kraje Vysočina přednášku odborníků z České obchodní inspekce věnované 
ochraně spotřebitele. 

 Studenti 6A6, 6A8, 2C4 a 4C4 se zúčastnili pořadu o Bohumilu Hrabalovi a 
Karlu Hynku Máchovi. V hudebně o životě a tvorbě klasiků české literatury poutavě 
vyprávěla Marie Dušáková z organizace Literapoint. 

13. 3. Dvě vyučovací hodiny poslouchali žáci 2. ročníků a tercie povídání o Kolumbii 
v DKO v rámci akce Planeta Země. 

13.–17. 3. 25 studentů tříd 2B4 a 7A8 se staralo s své dánské kamarády z Aalborgu. 
14. 3. Ve čtvrtek naši školu navštívil jeho excelence Dr. Christoph Israng, vyslanec 

Spolkové republiky Německo v České republice. 
22. 3.–9. 4. Ústní část NJD I. Součásti byl rozhovor se zkoušejícím, prezentace na zvolené téma 

a diskuse o tomto tématu. Jedná se o mezinárodní zkoušku, jejíž písemná část je 
opravována v Německu. 42 žáků VG, kteří získali certifikát prokazují znalosti 
němčiny na úrovni B1. 

15. 3. První vyučovací hodinu byli studenti VG podrobněji seznámeni s Projektovými dny. 
 V pátek odpoledne se početná skupina studentů vypravila do ZOO Jihlava (org. 

T. Krásenský). 
19. 3. „Hliník se neodstěhoval do Humpolce, ale do nového kontejneru...“ 
 K bufetu byl umístěn nový kontejner na třídění hliníku. 
 Akce První pomoc do škol pro 3A8 a 1A6. 
19., 21. 3. Gymnázium Jihlava organizovalo krajská kola Matematické a Chemické 

olympiády. 
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21. 3. Naplněný autobus studentů 1.–3. ročníků jel na exkurzi do bývalého 
koncentračního tábora v Osvětimi. (Org. I. Málková, J. Marek) 

22. 3. Pátou vyučovací hodinu proběhla ve třídě A2–1 beseda s fotkami pro žáky sekundy 
a zájemce učitele o současné praxi ekologického farmaření a chovu 
hospodářských zvířat na Vysočině. 

23.–29. 3. Krásné jarní počasí se spoustou sněhu si užívali studenti 1B4, 3A6, 1A4 a 2A8 
v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně a na Lesní Boudě. 

27. 3. Konala se další část projektu Re–use knih a časopisů. 
27.–31. 3. Na soustředění ve Veletově u Kolína pobývali atleti naší školy. 
31. 3.–6. 4. Na společném projektu se školou ve Weißenhornu pracovala skupina našich žáků 

jako součást vzájemných výměn. 

duben 
1.–7. 4. Závazná volba volitelných předmětů. 
2. 4. 1.–5. hodinu se konaly písemné části profilových maturitních zkoušek z angličtiny 

a ruštiny. 
4. 4. 5. ročník školní akademie byl významnou kulturní, společenskou a charitativní akcí 

roku. 
 Studenti 1C4 zhlédli v DIODu divadelní představení „A synagogou to začalo,“ které 

nastudoval soubor ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. 
7.–13. 4. Proběhla druhá část výměny s dánským gymnáziem v Aalborgu, které se 

zúčastnilo 24 studentů z 7A8 a 2B4. 
 Ve studovně se konalo okresní kolo 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti. 
8.–12. 4. 23 studentů pracovalo na domácí půdě na aktivitách s anglickými partnery v rámci 

projektu Grab a Book. 
10.4. Den učitelů si připomněl pedagogický sbor na přátelském posezení v restauraci 

Venuše. 
10.–11. 4. Písemné práce společné části MZ 2019 psali studenti 4. ročníků z českého, 

anglického, německého a francouzského jazyka. 
12. 4. Společnou akcí na místo posledního odpočinku bývalé paní ředitelky 

Heleny Kučerové si připomněla skupina učitelů její nedožité 70. narozeniny. 
15. 4. Na besedě o významu očkování byli studenti 3. ročníků. Třída 2B4 se zúčastnila 

projektu Jan Zahradníček V průběhu roku se této akce zúčastnilo 11 tříd. 
16. 4. První den Projektových dnů. 
17. 4. 3. ročníky vyslechly v kině Dukla zajímavé povídání paní Eriky Bezdíčkové, 

pamětnice holocaustu. 
 1A4 a 1B4 absolvovaly exkurzi k třídění odpadů. 
 V budově A se konala konference učitelů anglického jazyka Inspiration Day, kterou 

již několik let organizuje Iveta Nečadová. Přítomni byli také všichni vyučující 
angličtiny z naší školy. 

17., 30. 4. Na každoroční estetické exkurzi v Praze spojené se zajímavým kulturním 
programem pobývaly 2. ročníky. 

23. 4. V Horáckém divadle proběhl slavnostní koncert G100. 
25. 4. Fotografování žáků školy před budovou gymnázia. 
26. 4. Byl uzavřen zápis a evidence absence maturantů do IS Bakaláři. 
29., 30. 4. Na pedagogické radě byly hodnoceny maturitní ročníky. 
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28. 4.–4. 5. Jihlava hostila přátele z německého Weißenhornu. 
 Maturanti se „Posledním zvoněním“ loučily se spolužáky a naší školou. 
 Probíhala krajská kola FO kat. B, C, D a CHO kat. B. 

květen  
2.–3. 5. Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili akcí a práce Projektových dnů. 
 Maturanti psali písemné práce a didaktické texty MZ. 
12. 5. Žáci třídy 1B4 s třídní učitelkou Z. Ryklovou zhlédli nedělní divadelní představení 

„Němý Bobeš aneb Český Tarzan“ v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. 
13.–14. 5. Testy jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory v 1. a 2. náhradním termínu. 
14. 5. V 16.00 hodin odpoledne se shromáždili studenti a vyučující Ivana Fexová za 

účelem pokřtění nového studentského časopisu Á–trojky. 
15.–16. 5. Pedagogická rada, konzultační den pro rodiče. 
20.–24. 5. Během maturitního týdne probíhaly akce pro studenty. 2. ročníky besedovaly se 

zástupce Občanského sdružení „Nebojte se policie“ o novele zákona o požívání 
alkoholu a tabákových výrobků; 3. ročníky byly na besedě o „Multikulturním soužití 
ve světě plném násilí“; pro 4A8 byla připravena geologická exkurze; 1A4 zhlédla 
v HDJ hru „Škola základ života;“ 3A8 a 1A6 absolvovaly ve Vrakbaru program 
o vztazích v kolektivu a umění tolerance; s paní Věrou Sosnarovou – pamětnicí 
gulagu – neměli studenti 3. ročníků již možnost přímo besedovat, zhlédli alespoň 
dokument besed na plátně. 

24. 5. Také mnozí studenti naší školy se zapojili do středoškolské stávky za klima. 
27.–31. 5. Projektový týden pro nižší gymnázium. 
28. 5. Pokračoval program o odpadech pro třídy 5A6 a 7A8 (27. 5. – 1C4, 3A4). 
 Na naší škole se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Přišlo asi 

200 žáků se svými učiteli ZŠ a gymnázií z Jihlavy a okolí. 

červen 
3. 6. V gotické síni jihlavské radnice bylo předáno maturitní vysvědčení našim 

absolventům. Při této slavnostní příležitosti již tradičně vystupovalo pěvecké 
těleso gymnázia. 

4. 6. V platnost vstoupila omezení provozu školy související se stavebními úpravami. 
6. 6. Od čtvrtečního dne ozdobily onkologické oddělení Nemocnice Jihlava výtvarné 

práce studentů nižšího gymnázia. Možnost této spolupráce je velmi potěšující. 
7., 19. 6. Do Dukovan na fyzikální exkurzi odjeli žáci kvarty a 2A6. 
10. 6. Akce První pomoc do škol pro 2. ročníky. 
13. 6. V rámci mahlerovského festivalu vyslechli žáci druhých ročníků koncert. 
18. 6. Jitka Voříšková zorganizovala exkurzi pro žáky nižšího gymnázia a 2. ročníků do 

Prahy na operu Turandot. 
19. 6. Již tradicí se stalo opékání špekáčků a posezení pro zaměstnance školy v atriu. 
 Uzavření klasifikace. 
20. 6. Pedagogická rada. 
21. 6. 1.a 2. hodinu probíhaly aktivity s třídními učiteli (úklid tříd a šaten), 3. hodinu 

prezentace projektů, 4. žáci dostali vysvědčení. 
24., 27., 28. 6. Ředitelské volno pro žáky (z důvodu rozsáhlých stavebních úprav). 
25.–26. 6. Školní výlety 
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28. 6. Na závěrečné poradě se sešel pedagogický sbor a odpoledne všichni zaměstnanci 
školy na výjezdním zasedání u pečeného prasátka v Rantířově. 4. Personální zabezpečení činnosti školy 

Vedení školy 
Suk Pavel, Mgr. (ředitel) 
Taláček Milan, Mgr. (zástupce ředitele) 
Poulová Štěpánka, Mgr. (zástupce ředitele) 

Učitelé 
Ing. arch. Kateřina Bezděkovská, Mgr. Tomáš Bojanovský, RNDr. Petr Česnek, Mgr. 
Miroslav Děchtěrenko, Mgr. Anna Dravecká, RNDr. Milan Dvořák, Ing. Alena Dvořáková, 
Bc. Kerry Susan Faráriková, Mgr. Lenka Fasorová, Mgr. Ivana Fexová, PaedDr. Dana Gurková, 
Mgr. Martina Hendrychová, Mgr. Pavel Hřeben, PaedDr. Emanuel Hurych, Mgr. Eva Hurychová, 
Klaus Mike Hübner, M.A. Ivana Hübnerová, Mgr. Miloš Janderka, Mgr. Soňa Jurkovičová, 
Vladimíra Kafková, Mgr. Ladislav Karel, Mgr. Jan Kodet, JUDr. Pavlína Kolátorová, 
Mgr. Marie Korandová, RNDr. Naděžda Kosová, Ing. Tomáš Kotrba, Mgr. Pavlína Krajňáková, 
Ing. Tomáš Krásenský, Zdeněk Krásenský, Mgr. Jitka Kremínová, Mgr. Martin Krondráf, 
Mgr. Monika Kubalová, Mgr. Zuzana Kuncová, Mgr. Jiřina Kuncová, Mgr. Ondřej Levák, 
PhDr. Iva Málková, Mgr. Jiří Marek, Mgr. Ilona Míšková, Mgr. Michal Nečada, Mgr. Iveta Nečadová, 
Mgr. Josef Němec, Mgr. Dagmar Němečková, Mgr. Kateřina Nováčková, Mgr. Milada Novotná, 
M.A. Natália Ostrowski, Mgr. Olga Parkanová, Mgr. Eva Petrů Mikulíková, Mgr. Radka Podloucká, 
Mgr. Táňa Pokorná, Mgr. Šárka Pospíchalová, Mgr. Jiří Procházka, Mgr. Pavel Procházka, 
Mgr. Anna Procházková, Mgr. Zdeňka Ryklová, Mgr. Petr Ryška, Hana Řezníčková, 
RNDr. Radek Stolín, Irena Stolínová, Mgr. Milan Svoboda, PhDr. Jarmila Svojsíková, 
RNDr. Jitka Šedivá, Mgr. Dagmar Šmídová, PhDr. Linda Taláčková, Mgr. Ivan Taras, 
Mgr. Jaroslav Taras, Mgr. Magda Trnková, PaedDr. Miluše Třísková, Mgr. Jana Tušlová, 
PhDr. Zdeňka Vaňková, Mgr. Petr Vašíček, Mgr. Veronika Vohlídalová, Mgr. Jitka Voříšková, 
Mgr. Eliška Vyhnálková, RNDr. Josef Zlámalík 

Trenéři 
Mgr. Bohumír Machovec, Mgr. Marek Polach, Mgr. Jiří Procházka, Bc. Michal Procházka, 
Mgr. Petr Ryška, Mgr. Eva Suchá, PaedDr. Jiří Švec, Mgr. Petr Vašíček, Mgr. Libor Vejnar 

Správní zaměstnanci 
Zdenka Březinová, Zuzana Ehrenbergerová, Jana Chalupská, Lenka Kučerová, 
Martina Kuchyňová Zdarsová, Ing. Helena Maťátková, Karel Melchert, Zuzana Pauzarová, 
Zdeněk Pejchal, Jana Pešová, Jaroslava Puchnerová, Martina Streichsbierová, Milan Štekl, 
Marie Völklová, Nikola Gregorová, Renata Ščerbanová, Zdeňka Pavlasová 

Psycholog 
PhDr. Ivana Veselá  

Pedagogickou praxi vykonali 
Veronika Šedová, Miroslav Trávník, Tomáš Valík, Michaela Mařánová, Simona Plottová, 
Filip Prokop, Aneta Kirchnerová 
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Vzdělávacích programů se zúčastnili 

Český jazyk 
J. Kodet 

Anglický jazyk 
Vyučující anglického jazyka se zúčastnili konference Inspiration Day. 
M. Hendrychová, J. Kremínová, J. Voříšková, I. Nečadová, K. Nováčková, N. Ostrowski 

Německý jazyk 
D. Gurková , K. M. Hübner , I. Hübnerová , O. Parkanová , Z. Ryklová , H. Řezníčková 

Španělský jazyk 
A. Dvořáková, J. Voříšková 

Francouzský jazyk 
E. Petrů Mikulíková 

Základy společenských věd 
Z. Vaňková 

Matematika 
O. Levák, I. Stolínová, I. Míšková 

Fyzika, informatika 
P. Česnek, K. Ryška, Š. Poulová, Š. Pospíchalová, M. Taláček, L. Karel, A. Dravecká, M. Krondráf, 
L. Fasorová, M. Kubalová 

Biologie 
N. Kosová, Š. Pospíchalová, L. Taláčková 

Estetická výchova 
D. Němečková, E. Vyhnálková, S. Jurkovičová 

Další vzdělávání 
P. Suk, R. Podloucká, Š. Poulová, M. Taláček, M. Krondráf, I. Míšková, Z. Ryklová  
Učitelský sbor, třídní učitelé 

Vzdělávali 
Jan Beneš, Petr Česnek, Anna Dravecká, Karel Ryška, Milan Taláček 
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5. Výsledky vzdělávání 
Počet tříd: 26, z toho 14 na víceletém, 12 na čtyřletém gymnáziu 
Počet žáků k 1. 1. 2019: 776, z toho 410 na víceletém, 366 na čtyřletém gymnáziu 

Maturitní zkoušky 
prospěl s vyznamenáním 84 
prospěl  55 
neprospěl  4 
nehodnocen  0 
celkový průměrný prospěch 1,600 

Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí 2018/2019 
prospěl s vyznamenáním 266 
prospěl  501 
neprospěl  8 
nehodnocen  0 
celkový průměrný prospěch 1,670 
zameškaných hodin na žáka 48,313 (z toho 0,019 neomluvených) 6. Úspěchy našich žáků a prezentace na veřejnosti 
Středoškolská odborná činnost – SOČ 2019 (41. ročník) 
obor Chemie 
Oliver Moravec, 5A6, Příprava ε fáze oxidu železitého v tenkých vrstvách, 1. místo v krajském, 
8. místo v celostátním kole 

obor Geologie 
Jitka Waldhauserová, , 2A6, Biodostupnost a kontaminace těžkými kovy v obytných částech 
Jihlavy, 1. místo v krajském, 8. místo v celostátním kole 

obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 
Hana Jurgová, 3B4, Škola základ života, 3. místo v krajském kole 

Olympiáda z českého jazyka 
I. kategorie (nižší gymnázium) 
Matěj Ságl, 4A8, 1. místo ve školním kole                                 
Viktorie Kourková, 3A8, 2. místo ve školním kole, úspěšná řešitelka okresního kola 

II. kategorie (vyšší gymnázium) 
Tereza Homolková, 6A8, 1. místo ve školním kole, úspěšná řešitelka okresního kola 
Kateřina Beránková, 3A4, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole 
Adéla Kubištová, 7A8, 2. místo v okresním kole, úspěšná řešitelka krajského kola 

Recitační soutěž pro nižší gymnázium 
kategorie prima, sekunda 
Klára Piňosová, 2A8, 1. místo ve školním kole, úspěch v okresním kole 
Mirka Tesařová, 1A8, 2. místo ve školním kole, úspěch v okresním kole 
Richard Vacek, Léa Decroix, 1A8, 3. místo ve školním kole 
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kategorie tercie, kvarta (1A6, 2A6) 
Šimon Škrdla, 1A6, 1. místo ve školním kole, úspěch v okresním, účast v krajském kole, postup na 
nesoutěžní celostátní přehlídku Dětská scéna 
Barbora Svobodová, 1A6, 2. místo ve školním kole, úspěch v okresním, postup do krajského kola 
Kateřina Švíková, Vojtěch Čermák, 2A6, 3. místo ve školním kole 

Recitační soutěž pro vyšší gymnázium 
Adéla Vašíčková, 3A6, 1. místo ve školním kole, postup na celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov              
Kristýna Svobodová, 1A4, 1. místo ve školním kole 
Jindřiška Veselá, 2B4, 2. místo ve školním kole 
Jolana Dubová, 2B4, 2. místo ve školním kole 

Česká lingvistická olympiáda 
Arnold Stanovský, 8A8, 1. místo ve školním kole 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
I. kategorie 
Alžběta Vušková, 2A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním kole 
Zuzana Plassová, 2A8, 2. místo ve školním, 3. místo v okresním kole 
Klára Piňosová, 2A8, 3. místo ve školním kole 

II. kategorie 
Ota Brzák, 4A8, 1. místo ve školním, 3. místo v okresním kole 
Miroslav Alan Juránek, 3A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním kole 
Šimon Olexa, 2A6, 3. místo ve školním kole 

III. kategorie 
Tomáš Bárta, 5A6, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském, 2. místo 
v národním kole 
Petr Žák, 6A8, 2. místo ve školním, 2. místo v okresním kole 
Ondřej Stengl, 3A6, 3. místo ve školním kole 

Angličtinář roku – Best in English 
Desetičlenné družstvo Gymnázia Jihlava obsadilo 20. místo v České republice (z 341 středních škol 
a 8 437 studentů), 1. místo v Kraji Vysočina a 76. místo na světě (z 922 středních škol ze 30 zemí) 

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka 
FCE 
Julie Lavičková, Jasmína Neuwirthová, Tereza Altrichterová, Viktor Tůma, Lukáš Veselý, 
Daniel Patrik Oppelt, 7A8 

CAE – C1 
Matěj Fejt, 3C4 

Konverzační soutěž v německém jazyce 
I. kategorie (prima, sekunda) 
Zuzana Plassová, 2A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním kole 
Sebastian Pavlas, 2A8, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním kole 
Klára Ema Piňosová, 2A8, 3. místo ve školním kole 
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II. kategorie (1A6, 2A6, 3A8, 4A8) 
Ota Brzák, 4A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním kole 
Sara Penn, 4A8, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole 
Daniel Wiesner, 3A8, 3. místo ve školním kole 

III. A kategorie (1.–3. ročníky) 
Michaela Válalová, 7A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském kole, účast v 
ústředním kole 
Martin Schmied, 7A8, 2. místo ve školním, 2. místo v okresním kole 
Kateřina Hiršová, Alena Kolátorová, 6A8, 3. místo ve školním kole 

III. B kategorie 
Julie Pekařová, 1C4, 1. místo v krajském, 11. místo v ústředním kole 

Best Deutsch – mezinárodní soutěž 
15. místo ze 167 českých škol a celkově 32. místo z 243 zúčastněných škol. O tento skvělý výsledek 
se zasloužili studenti – Julie Pekařová, 1C4, Petr Vuška, 7A8, Marek Vyhnanovský, 8A8, 
Zuzana Fasorová, 6A6 a Thu Thao Nguyen, 6A6. 

Německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom – DSD I, DSD II) 
DSDI úroveň B1 – 42 žáků  
DSD II úroveň B2 – Soňa Poláčková, 4A4, Karolína Derahová, Tereza Pospíšilová, 4B4 
DSD II úroveň C1 – Kristýna Fialová, Hoang Thi Bich Phuong, Lenka Hotařová, František Křepela, 
Tomáš Laštovička, Arnold Stanovský, Marek Vyhnanovský, 8A8, Natali Kaufholdová, 
Nguyen Thu Thao, David Vyhnálek, 6A6, Johana Zachová, 4A4, Lenka Šromová, 4B4 

Konverzační soutěž v ruském jazyce 
II. kategorie (nad 3 roky výuky) 
Martin Kodras, 3B4, 1. místo ve školním, 1. místo v krajském kole 
Monika Šanderová, 3B4, Kateřina Vaculová, 2C4, 2. místo ve školním kole 
Jan Rouča, 3B4, 3. místo ve školním kole 

Konverzační soutěž ve španělštině 
kategorie SŠ I. (do 3 let výuky) 
Zuzana Bumbálková, 2A4, 2. místo v krajském kole, reprezentace v ústředním kole 
Erik Wendl, 3C4, 4. místo v krajském kole 

kategorie SŠ II. (nad 3 roky výuky) 
Julie Rychetská, 5A6, 1. místo v krajském, reprezentace v ústředním kole 
Apolena Vybíralová, 5A6, 4. místo v krajském kole 

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce 
kategorie ZŠ/A1 
Kateřina Kettnerová, 1A6, 1. místo ve školním, 4.místo v krajském kole 

kategorie SŠ/B1 
Petr Pospíchal, 3B4, 1. místo ve školním,1. místo v krajském, 3. místo v národním kole 
Matěj Fejt, 3C4, 2. místo ve školním kole 
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kategorie SŠ/B2 
Valérie Pechová, 5A8, 1. místo ve školním kole 
Tomáš Klimeš, 5A8, 2. místo ve školním, 5.místo v krajském kole 
Adéla Štěpánková, 3A4, 3. místo ve školním, 2. místo v krajském kole 

Olympiáda z latiny – Certamen Latinum 
kategorie A (do 2 let výuky) 
Kristýna Mutlová, 3B4, 3. místo v krajském, 3. místo v národním kole 

Olympiáda z dějepisu  
Matěj Ságl, 4A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním kole                   
Daniel Wiesner, 3A8, 2. místo ve školním, 6. místo v okresním, reprezentace v krajském kole 
Tomáš Schmied, 4A8, 3. místo ve školním kole 

Mezinárodní česko-slovenská dějepisná soutěž pro gymnazisty v Chebu 
Finále česko-slovenského klání 
39. místo (z 75 týmů): Marie Drápalová, 4A6, Stanislav Hřeben, 5A8, Petr Příhoda, 6A8 

krajské kolo (na Gymnáziu Jihlava) 
Marie Drápalová, 4A6, Stanislav Hřeben, 5A8, Zdeněk Mareš, 4A8, 2. místo v krajském kole 

Olympiáda ze zeměpisu 
kategorie A 
Martin Rybáček, 1A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 2. místo v krajském kole 

kategorie B 
Jakub Zmek, 2A8, 1. místo v školním, 2. místo v okresním, 4. místo v krajském kole 

kategorie C 
Matěj Ságl,, 4A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním, 1. místo v krajském, 3. místo v 
celostátním kole 

kategorie D 
Tomáš Laštovička, 8A8, 2.místo ve školním, 1. místo v okresním, 2. místo v krajském kole 
Karolína Derahová, 4B4, 1. místo ve školním kole 

Rozhoduj o Evropě 
Ondřej Med obsadil v Radě EU 1. místo 

Evropský parlament mládeže v Ostravě 
v regionálním kole naši školu zastupovali Apolena Vybíralová, 5A6,  Jana Skálová, Ondřej Med, 7A8, 
Dominik Hána, 4B4 

Olympiáda z chemie 
kategorie A 
Martin Schmied, 7A8, 1. místo v krajském kole, postup do národního kola 
Petr Čech, 7A8, 2. místo v krajském kole, postup do národního kola 
Kateřina Vondráková, 8A8, 5. místo v krajském kole 

kategorie B 
Martin Schmied, 7A8, 3. místo v krajském kole 
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Eliška Kourková, 2A4, 6. místo v krajském kole 

kategorie D 
Matěj Ságl, 4A8, 5. místo v krajském kole 

Olympiáda z biologie 
kategorie A 
Kateřina Vondráková, 8A8, 8. místo v krajském kole 

kategorie B 
Jitka Waldhauserová, 3A6, 1. místo v krajském kole 
Jindřiška Veselá, 2B4, 2. místo v krajském kole 

Geologická olympiáda 
Jitka Waldhauserová, 3A6, 1. místo v krajském, 4. místo v národním kole 

YPEF 
Jitka Waldhauserová,, Matěj Mihulka, 3A6, Adéla Kubištová, 7A8, 1. místo v krajském kole 
Jitka Waldhauserová, Matěj Mihulka, 8. místo v národním kole 

Ekologická olympiáda 
Jitka Waldhauserová, Matěj Mihulka,3A6, Adéla Kubištová, 7A8, 1. místo v krajském kole 
Kateřina Neckářová, 1B4, Matěj Mihulka, Jitka Waldhauserová, 3A6, 7. místo v národním kole 

Olympiáda z matematiky – 68. ročník  
kategorie Z6  
Vladimír Srb, 1A8, 1. místo v okresním kole 
Michal Němec, Léa Decroix, Simona Černochová, 1A8, úspěšní řešitelé okresního kola 

kategorie Z7 
Lenka Milichovská, 2A8, 2. místo v okresním kole 
Eliška Jindřichová, Emma Turková, Matěj Vítek, Ema Klára Piňosová, 2A8, úspěšní řešitelé 
okresního kola 

kategorie Z9 
Matěj Venhoda, 4A8, 1. místo v okresním kole, úspěšný řešitel krajského kola 
Zdeněk Mareš, 4A8, úspěšný řešitel okresního a krajského kola 
Kateřina Smrčková, 2A6, úspěšná řešitelka okresního kola 

kategorie B 
Tadeáš Havlík, Petr Fiedler, 6A8, úspěšní řešitelé krajského kola 

kategorie A 
Martin Zimen, 8A8, 2. místo v krajském kole, úspěšný řešitel celostátního kola 
Ondřej Med, Martin Schmied, 7A8, úspěšní řešitelé krajského kola 

Matematický klokan   
kategorie Kadet 
Matěj Ságl, 4A8, nejúspěšnější řešitel, stal se jedním z vítězů (celkem soutěžilo 66 941 žáků) 

kategorie Student 
Martin Zimen, 8A8, 11. místo z 6 764 soutěžících 
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Matematická soutěž MaSo 
družstvo ve složení Zdeněk Mareš, Matěj Ságl, Matěj Venhoda, 4A8,  9. místo ze 198 týmů z celé ČR 

Náboj Junior 
družstvo ve složení Zdeněk Mareš, Matěj Ságl, Matěj Venhoda, 4A8, Štěpán Taláček, 2A6, 10. místo 
z celkového počtu 987 družstev v České, Slovenské a Polské republiky 

Logická olympiáda 
kategorie B 
Matěj Ságl, 4A8, úspěšný řešitel krajského, postup do celostátního kola 

kategorie C 
Ondřej Med, 7A8, úspěšný řešitel krajského, postup do celostátního kola 

Logická soutěž Bebras Challenge 
Martin Zimen, 8A8, 1. místo 
Zdeněk Kukla, 7A8, 2. místo 
Ondřej Med, 7A8, 3. místo 

Olympiáda z fyziky 
kategorie A 
Martin Schmied, 7A8, 1. místo v krajském, 4. místo v celostátním kole 

kategorie B 
Martin Schmied, 7A8, 1. místo v krajském kole 

kategorie C 
Martin Beneš, 6A8, úspěšný řešitel krajského kola 

kategorie D 
Ondřej Stengl, 3A6, Valerie Pechová, 5A8, reprezentace v krajském kole 

kategorie E 
Matěj Ságl, 4A8, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském kole 
Matěj Venhoda, 4A8, 2. místo v okresním kole, účast v krajském kole 
Zdeněk Mareš, 4A8, 3. místo v okresním kole, účast v krajském kole 

Fyzikální náboj 
Tým GyJi Ondřej Med, Petr Čech, Martin Schmied, 7A8, Martin Zimen, Arnold Stanovský, 8A8, 5. 
místo (z 35 týmů z České republiky) a 14. místo v mezinárodním žebříčku (ze 121 týmů). 

Astronomická olympiáda 
kategorie AB 
Martin Schmied, 7A8, 1. místo v krajském, 5. místo v ústředním kole 
kategorie CD 
Marie Lausová, 3A6, 7. místo v krajském kole 
kategorie EF 
Matěj Venhoda, 4A8, 1. místo v krajském, účast v ústředním kole 
Matěj Ságl, 4A8, 2. místo v krajském kole 
Nikola Šeneklová, 4A8, 3. místo v krajském kole 
Tomáš Schmied, 4A8, 5. místo v krajském kole 
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Soustředění na Mezinárodní olympiádě v astronomii a fyzice 
Martin Schmied, 7A8 se 3.-14.6.2019 zúčastnil v Hradci Králové soustředění na Mezinárodní 
fyzikální olympiádu a 16.-23.6.2019 se v Srbsku u Berouna zúčastnil výběrového soustředění na 
Mezinárodní olympiádu v astronomii. 

Lego Robot – soutěž vyhlášená Krajem Vysočina 
Robot Gardin stavěli Tomáš Kaválek, Štěpán Taláček, 2A6, 1. místo 
Robot Justýna stavěli Tomáš Policar, Matěj Trnka, 2A6, 2. místo 

Soutěž v programování 
kategorie Programovací jazyky 
Martin Schmied, 7A8, 1. místo v krajském kole, postup do celostátního kola 
Martin Zimen, 8A8, 2. místo v krajském kole 
Vilém Pech, 7A8, 3. místo v krajském kole 
Jan Homola, 3B4, 4. místo v krajském kole 

Soutěž Kraje pro bezpečný internet 
Formou testu si své znalosti z oblasti elektronické bezpečnosti ověřilo 338 žáků gymnázia, což byl 
nejvyšší počet z jedné školy v Kraji Vysočina. 

Kod Cup 
Tomáš Pospíchal, 2A6, účast v republikovém finále 

Iuventus in Praga cantat 
Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů 
kategorie Smíšené sbory mládeže a dospělých do 26 let – HSGJ se umístilo ve stříbrném pásmu 
(zlaté neuděleno), vítěz kategorie 

Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů 
HSGJ se umístilo ve stříbrném pásmu 

Zachyť svoji svobodu 
Jan Krepčík, 8A8, uspěl se svojí fotografií v soutěži, 3. místo (ze 70 fotografií) s fotografií nazvanou 
„Ne vždy tu byla“ 

Atletický středoškolský pohár 
tým ve složení Klára Kousalová, Tereza Škarková, Markéta Malečkjová, Anežka Chlupáčková, 
Jana Veselá, Adéla Schutznerová, Kateřina Kohnová, Jolana Dubová, Karolína Rausová, 1. místo 
v okresním, 3. místo v krajském kole 

Mistrovství České republiky v moderní gymnastice 2018 
Ve společných skladbách soutěžilo družstvo 5 gymnastek. Za SK TART moravská Slavia Brno 
soutěžila Gabriela Fiedlerová z 2C4 se 2 sestavami – obruče a kombinace míčů a kuželek. Za 2. 
sestavu získalo družstvo dívek 1. místo a staly se mistryněmi České republiky. Sestava s obručeni 
skončila na 2. místě. 
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Orientační běh 
kategorie D7 
Eliška Jindřichová, 2A8, 2. místo v krajském, 18. místo v celostátním kole 

kategorie D9 
Michaela Srbová, 1A6, 1. místo v krajském, 2. místo v celostátním kole 

kategorie DS 
Eva Foltýnová, 8A8, 5. místo v krajském kole 
Klára Dočkalová, 2A4, 6. místo v krajském kole 

kategorie H7 
Vladimír Srb, 1A8, 1. místo v krajském, 1.místo v celostátním kole 
Matěj Vítek, 2A8, 2. místo v krajském, 4. místo v celostátním kole 

kategorie H9 
Matěj Venhoda, 4A8, 1. místo v krajském, 8. místo v celostátním kole 
Vojtěch Venhauer, 1A6, 5. místo v krajském kole 

kategorie HS 
Juraj Tkáč, 4A6, 6. místo v krajském kole 
družstvo žáků se umístilo na 4. místě z 19 škol z celé republiky 

ŠLSŠ florbal 
družstvo chlapců, 1. místo v okresním kole 

Volejbal 
družstvo dívek, 1. místo v okresním, účast v krajském kole 

Basketbal 
družstvo chlapců, 1. místo v okresním, účast v krajském kole 

Atletika – CORNY 
družstva dívek a chlapců, účast v okresním a krajském kole 

Hokej –Evropský olympijský festival mládeže v Sarajevu 
1. místo českého hokejového týmu, jeho členem byl také Tomáš Chlubna z 1C4 

Triatlon, aquatlon 
Lenka Švecová, 6A8, zúčastnila se mistrovství Evropy v triatlonu v holandském Weertu, 2. místo 
v Českém poháru aquatlonu 

Axis Cup 2018 (6. kolo Českého poháru) – plavání 
Tereza Duchoslavová, 4C4, 1. místo – 200 m volný způsob, 2. místo – 100 m volný způsob 
Adam Sauber, 4C4, 2. místo – 100 m znak, 3. místo – 50 m znak, 100 m volný způsob, 200 m volný 
způsob, Jakub Jirka, 3C4, 3. místo – 400 m volný způsob 

KCTM Volejbal Vysočina 
9. místo v Extralize juniorek ČR 
Petra Indrová – reprezentantka ČR, Šárka Semerádová, Veronika Semerádová, Karolína Maroňová, 
4C4, Tereza Bloudková, Anna Vytlačilová, 2C4 
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Fotbal 
Ondřej Mastný, 2C4, fotbalista – brankář. Po 1. ročníku odejel do Manchesteru United. 
Jednou týdně navštěvuje školu, dvakrát denně trénuje. Ondřej úspěšně uzavřel 2. ročník na naší 
škole. 

Talent Vysočiny 
Martin Schmied, 7A8, obdržel Cenu hejtmana za oblast přírodních věd 
V první desítce se umístili dále Jitka Waldhauserová, přírodní vědy, Ondřej Mastný, sport. 7. Projekty a projektové vyučování 
Projektové dny 

pro nižší gymnázium 
prima – přírodovědný projekt 
sekunda – přírodovědný projekt 
tercie, 1A6 – Terénní vyučování v Moravském krasu – Jedovnice 
kvarta, 2A6 – poznávací zájezd do Velké Británie 

pro vyšší gymnázium 
Jihlava – Weißenhorn (Hoch-) Leistungssport in Tschechien und Deutschland 
Klaus Mike Hübner 

Psychologie v praxi – když hledám pomoc 
Radka Podloucká 
Studenti navštívili chráněnou dílnu v Psychiatrické nemocnici Jihlava, Pedagogicko-
psychologickou poradnu, Alzheimercentrum a Domov seniorů na Stříbrných Terasách. 

Dekonstrukce slova 
Eva Petrů Mikulíková 
Mezipředmětový výtvarně literární projekt s přesahem do francouzské literatury. 
1. den vyplňoval Výtvarný počin – úvod do typografie a výtvarná práce s písmem, textem a 
obrazem. Na překladu práce Jiřího Koláře studenti tvořili vlastní koláže, roláže, muchláže… 
2. den – náplní byl Literární počin – setkání s korektorkou a copywriterkou Alenou Mikulíkovou: 
pořad Česky, prosím! Aneb korektury a kreativní tvorba textů v praxi. 
3. den – Francouzský rozhled – přednáška o francouzských literátech, kteří pracovali se slovem 
novými způsoby. 
Žáci zpracovali výsledky do prezentací. 

Experimentální fyzika 
Petr Česnek 
V programu projektu byly exkurze do laboratoří VŠPJ v Jihlavě a do Ústavu částicové a jaderné 
fyziky při MFF UK v Praze s cílem prohlédnout si experimentální techniky s možností zapojení žáků 
při měřeních a experimentech. Účastníci prozkoumali nejrůznější oblasti fyziky (měření a analýzu 
zvuku, měření lidského sluchu, studiovou techniku, simulace srdeční činnosti, měření deformace 
materiálu, 3D tisk, experimenty z mechaniky, meteorologickou stanici…).  

Tempera mutantur et nos mutantur in illis 
Soňa Jurkovičová 
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Projekt Myšlenková mapa z historie Gymnázia Jihlava a výtvarné práce pro oslavy 100. výročí 
propojoval historii a výtvarnou tvorbu v týmové práci. Do projektu bylo zapojeno 12 studentů.  
Projektanti se zabývali historií naší školy, hledali klíčové body pro jednotlivá desetiletí a jejich 
výtvarné vyjádření. Přemýšleli o dobovém kontextu. Vyzkoušeli si různé výtvarné techniky. 
Seznámili se s konceptem a možnostmi využití myšlenkových map a nakonec společně vytvořili 
velkoformátovou mapu (210 x 180 cm), která bude vystavena v prostorách školy. Práci v projektu 
reflektovala prezentace. 
Myšlenková mapa výtvarně zaznamenává přemýšlení o studentech a učitelích a o čase, ve kterém 
studovali a učili. Přemýšlení o 100leté historii naší školy i našeho národa.  
Součástí projektu byla výroba ručně dělaných stužek pro absolventy, které především studenti 
nižšího gymnázia malovali průběžně po celý rok. 

 

Anatomický ústav 
Naděžda Kosová 
Zúčastnilo se 39 studentů. 
16. 4. MU Brno – katedra biochemie – studenti navštívili několik laboratoří, kde byli svědky řešení 
grantových úkolů katedry biochemie, sami si izolovali DNA z jahod. Odpoledne se s doc. 
Kašparovským, děkanem Přf MU seznámili s možností studia na fakultě a vyslechli přednášku – 
Mýty a fakta v reklamách týkajících se zdravé výživy. 
2. 5. MU Brno – Anatomický ústav. Studenti si prohlédli Anatomické muzeum LF MU. Průvodce jim 
dělali bývalí absolventi jihlavského gymnázia Zdeněk Krejčí a Iveta Vodičková (studenti lékařské 
fakulty MU) 
3. 5. – Gymnázium Jihlava – přednáška RNDr. Pavla Lízala PhD. – DNA v současné kriminalistice 
Výstup – formou prezentací studenti zhodnotili projektové dny a rozvinuli získané nové 
vědomosti. 

Zoologie v teorii a praxi 
Tomáš Krásenský 
Zúčastnily se dvě desítky studentů 2. ročníků. 
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První den – úterý 16. dubna – jsme vyjeli k rybníku Okrouhlík a odtud jsme se vraceli pěšky lesy, 
loukami, bažinami cestami necestami do Jihlavy. Viděli jsme jedny z prvních letošních vlaštovek, 
do cedníku ulovili okounka, poslouchali budníčky větší 
Druhý den – čtvrtek 2. 5. – byl tradičně věnován návštěvě Ústavu biologie obratlovců Akademie 
věd České republiky a Mohelenské hadcové stepi. Bylo to jako vždy teoreticky i prakticky vydatné. 
Navštívili jsme špičkové laboratoře, viděli péči o čolky i myši, zblízka jsme si prohlédli dlaska, 
zvonka, ještěrku zelenou či užovku hladkou. 
Poslední den – pátek 3. 5. – jsme procházeli Čeřínek a Hojkovské rašeliniště. Počasí bylo nevlídné, 
ale podařilo se nám mobilem přivolat králíčka ohnivého, nezvána na nás volala žluva, pod kůrou 
pařezu jsme vyrušili ještěrku živorodou. 
Výstupem byla snad jen radost z přírody. „Jen“? 

Chráněná území Jihlavska 
Josef Zlámalík 
7 studentů z 1. ročníků a 5A8. 
16. 4. – Výlet na Velký Špičák: přirozené lesy – květnatá bučina, suťový les. 
2. 5. – Rašeliniště Kaliště a V Lísovech – typická rašeliništní vegetace. 
3. 5. – Údolí Brtnice – mozaika teplomilných a podhorských společenstev. 
Výstupy – prezentace fotografií pořízených během exkurze. 
 

Karel Klostermann a současní spisovatelé Šumavy 
Ivana Fexová 
Na projekt jsme vyjeli už 1. 5., abychom stihli navštívit víc míst, o kterých se v knihách píše. Prošli 
jsem zaniklými vesnicemi Knížecí Pláně, Hůrka, viděli jsem krásná šumavská jezera Prášilské a 
Laka, prošli jsem kolem řeky Vydry od Modravy až k Čeňkově Pile. Hodnotili jsme také, čím žije 
současná Šumava, tedy turistickým ruchem, návštěvnickými centry (Borová Lada – sovinec, Kvilda 
– výběh s jeleny a rysy, obě jsme navštívili) i farmařením.  
Ubytovaní jsme byli v turistické ubytovně v Prášilech, která nás velice pozitivně překvapila 
vynikajícími službami. 

Třešťskými šlépějemi Franze Kafky s přesahem do cizích jazyků 
Zdeňka Ryklová 
V rámci projektových dnů 16. 4., 2. 5., 3. 5. 2019 zkoumalo 10 žáků ze třídy 3A6 vztah Franze Kafky 
k našemu kraji.  
Nejdříve zajeli do Třeště a prohlédli si bustu FK na domě jeho strýce Siegfrieda Löwyho, 
oblíbeného třešťského lékaře, kterého FK zobrazil v povídce Venkovský lékař a ke kterému měl 
vřelý vztah. Následně navštívili židovskou synagogu, výstavu o židovské komunitě, výstavu o 
Franzi Kafkovi a o jeho strýci Siegfriedu Löwym.  
Nejzajímavější částí prvního dne se stala přednáška pana Františka Bukvaje, autora publikace o 
F. Kafkovi Věčný poutník. 
Po návštěvě třešťského zámku (údajně inspirací pro román Zámek) následovala anketa mezi 
místním obyvatelstvem, kdy žáci zjistili, že mezi dotázanými není o Kafkovi a jeho strýci příliš velké 
povědomí. 
Další den se věnovali zpracování získaných materiálů, literatuře FK a vyhledávání překladů do 
cizích jazyků, které na závěr spolu s dalšími informacemi zpracovala jedna skupina do Power 
Pointu a druhá skupina podala informace výtvarně – vytvořila panel pro využití v hodinách 
českého jazyka.  
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Podle slov žáků mohou využít nabyté vědomosti nejen při maturitě (Franz Kafka je jedním z autorů 
na seznamu četby), ale i v seminárních pracích či německém jazykovém diplomu.  

Pár dní s HSGJ 
Dagmar Němečková 
Pár dní s HSGJ je určen nejen pro zpěváky HSGJ z vyššího i nižšího gymnázia, ale je otevřen všem 
zájemcům z VG, kteří si chtějí vyzkoušet, co obnáší být sboristou. 16. duben jsme strávili v ZUŠ, 
pracovali jsme na hlasové technice a v detailech ladili program na slavnostní koncert G 100 (23. 4.). 
Dva květnové dny jsme prožili na Čeřínku v rekreačním prostoru MOKOV. V dělených i společných 
zkouškách jsme rozpracovali zejména repertoár na zářijové oslavy G 100 – na slavnostní mši 
společně s ostatními jihlavskými sbory zazpíváme Missu brevis Zdeňka Lukáše. Dále jsme připravili 
repertoár na Zpěvy z Taizé, který jsme představili v kostele Povýšení sv. Kříže 14. 5. Posledním 
pěveckým úkolem byl nácvik písní pro předávání maturitního vysvědčení v gotické síni jihlavské 
radnice 3. 6. 
Kromě toho jsme i na Čeřínku zlepšovali pěveckou techniku a sezpívávali hlasové skupiny. U 
večerního ohně jsme pak probírali problémy sborového života – například jak nás vidí a vnímají 
ostatní žáci, jak dosáhnout toho, aby se sboristé ve sboru cítili komfortně a aby si sboru vážili. 
Zejména pro mladší zpěváky jsou takové večery velmi cenné. 
Projektu se zúčastnilo 20 zpěváků HSGJ z VG, 11 z NG a 1 host – žákyně 1A4. 
Výstupy byla 3 uvedená vystoupení a pak ještě připravované vystoupení zářijové. 

Židovské stopy na Jihlavsku se zaměřením na nacistickou genocidu 
Iva Málková 
1.–3. ročníky 
Cílem projektu bylo s pomocí doporučené literatury a vlastních prožitků na exkurzích získat více 
informací o nejtragičtějším období dějin. 
Těžiště spočívalo v prohlídce největšího koncentračního tábora Osvětim I. a Osvětim II.-Březinka. 
Slovy studentů: „Celkem v táboře zemřelo asi 1,6 milionů lidí. Panovala tam ponurá atmosféra a 
bylo pro nás těžké si představit, že někdo mohl dopustit, aby se tohle stalo a že někdo vůbec byl 
schopný páchat takové zrůdnosti.“ Součástí zájezdu byl také doprovodný program s cílem zpestřit 
a odlehčit jeho psychicky náročnou náplň. Účastníci proto navštívili Krakov s jeho krásnými 
památkami. 
Druhý projektový den strávila početná skupina studentů v Muzeu Vysočiny při výukovém 
programu o historickém vývoji židovské komunity v Jihlavě, který byl propojen s tématem 
genocidy, propagandou a manipulací veřejného mínění. Se zatajeným dechem všichni 
poslouchali zajímavé povídání jihlavského badatele, pana Ladislava Vilímka, o osudech 
židovských obyvatel Jihlavy. 
Poslední den odejel autobus projektantů do města Třebíče k prohlídce Židovské čtvrti a hřbitova, 
které byly zapsány na seznam unikátních památek UNESCO.  
Výstupem z projektu bylo zpracování referátu na přečtenou knihu k problematice, PC prezentace, 
vytvoření pracovního listu a nástěnky v dějepisné třídě. 

Judaismus ve světle staletí 
Miluše Třísková 
Tým organizátorů (Jan Kodet, Miluše Třísková, Zdeňka Vaňková) přistoupil k tématu židovství 
velmi široce, neboť nabídl pohled do jeho historie, včetně temných kapitol za 2.světové války, i do 
současnosti, dále přinesl nové poznatky k metodám židovské výchovy, a protože nejen učením je 
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živ student, každý ze zapojených mohl během dvou projektových dnů ochutnávat dobroty 
židovské kuchyně, jež připravili sami studenti a studentky.  
Vedle aktivit spojených se školou byly naplánovány dva zajímavé výjezdy. První do Židovského 
města v Třebíči, který byl krom historické části obohacen o náslechy v alternativní třebíčské 
základní škole s výukou dle Feuersteinových metod. Druhý do koncentračního tábora 
Mauthausen, kde vedle 38 000 popravených Židů umírali i političtí odpůrci nacistického Německa, 
například i herec, zpěvák a skladatel Karel Hašler.  
Projektu se zúčastnilo 48 studentek a studentů vyššího gymnázia a ve zpětné vazbě ocenili jeho 
obsahovou náplň, mnozí slovy: „Teprve až teď mi došlo, jak složitou a těžkou historii tento národ 
měl.“ 

Od povelu k robotice 
Anna Dravecká 
Účastnili se studenti 2C4 a 1C4. 
V první projektovém dnu si studenti vyzkoušeli na vlastní kůži býti roboty, kteří jsou pomocí povelů 
ovládání svými spolužáky. Studenti měli například omezený slovník povelů pro ovládání robotů. 
Pohyb robotů byl ztížen pomocí zavázaných očí. 
V druhém projektovém dnu se studenti seznámili s malými roboty – Ozoboty, kteří jsou schopni 
pomocí světelných senzorů, následovat tlustou čáru. Rozpoznáváním čtyř barev umí robot 
poslouchat příkazy. Studenti se také učili základům objektového programování na různých 
programovacích hrách. 
Poslední den studenti naprogramovali roboty, tak aby na vybranou skladbu synchonizovaně 
tančili. 

Pitná voda v Jihlavě 
Jitka Šedivá 
V projektu bylo zapojeno 16 studentů z 1. ročníků s následujícím programem: 
1. den: Hosov – Úpravna pitné vody, prohlídka objektu, seznámení s chemikáliemi, reakcemi, 
zdroje vody pro Jihlavu 
2. den: škola – práce v laboratoři, reakce vody s různými chemikáliemi, fyzikální vlastnosti vody, 
druhy vod 
3. den: Helenín – Čistička odpadních vod, seznámení s objektem, princip čistění vody, význam, 
rozdíl mezi vodou příchozí a odcházející do řeky Jihlavy 
Výstup: 4 skupiny: 1B4, 1C4, 4A6, ostatní: referáty z exkurzí a pracovní list z 
Laboratoře. 

Kvasné technologie 
Milan Dvořák 
Projekt se zaměřuje na využívání kvasných technologií v potravinářské výrobě. Každoročně nabízí 
žákům 3.ročníků možnost nahlédnout do potravinářských výrob piva a vína. V letošním roce 
navštívili Pivovar Ježek Jihlava a Vinařství Sádek u Třebíče. Projektu se účastnilo 40 studentů, 
každá dvojice vypracovala z jedné zvolené exkurze krátkou prezentaci z prostředí dané výrobny, 
doplněnou především o vlastní fotografie a zážitky.  
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Erasmus+: Grab a book 
2018-1-CZ01-KA229-048035 

 
Partnerské školy: Thomas Deacon Academy, Peterborough, Gymnázium Jihlava 
Zapojení učitelé z Gymnázia Jihlava: Mgr. Iveta Nečadová, Mgr. Milan Taláček, Mgr. Milan Svoboda 
Komunikační jazyk: angličtina 
V prosinci 2019 vybraní studenti druhých ročníků zahájili práci v rámci nového projektu Grab a book, který je 
zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti, probíhá ve spolupráci s anglickou Thomas Deacon Academy a je 
financován v rámci programu Erasmus+. Předvelikonoční týden hostili studenti Gymnázia Jihlava své protějšky 
z Velké Británie a program byl opravdu pestrý. Společně navštívili Prahu a Národní divadlo, Brno a po celý 
týden pracovali na společném vystoupení s historickým podtextem obou zemí. S tímto vystoupením jim 
pomáhala lektorka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Program celého týdne byl velmi kladně 
hodnocen studenty obou zapojených škol. V říjnu 2019 se studenti Gymnázia Jihlava vydají do Velké Británie a 
i zde je čeká bohatý program: návštěva divadla Globe, Cambridge a vypraví se i do míst, kde se odehrává děj 
knihy Na větrné hůrce. 

 

Jihlava – Amsterdam: Exchange on Science 2.0: Focus on Science 
2017-1-CZ01-KA219-035487 

 
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 
Partnerské školy: Gymnázium Jihlava, Cygnus Gymnasium v Amsterdamu 
Zapojení učitelé z GJ: Mgr. Iveta Nečadová: kontaktní osoba, Mgr. Lenka Fasorová, 
Mgr. Milan Svoboda, Mgr. Milan Taláček 
Komunikační jazyk: angličtina 
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V tomto školním roce pokračoval dvouletý projekt zaměřený na přírodní vědy ve spolupráci s 
amsterdamským Gymnáziem Cygnus. Studenti pokračovali v tvorbě projektových výstupů. Své 
poznatky, které během dvou let získali, zpracovali do výukových kvartet a naučných tabulí. 
Studenti, kteří pracovali nad rámec svých povinností, dostali v rámci projektu, který je hrazen 
z programu Evropské unie Erasmus+, možnost znovu Amsterdam a Jihlavu navštívit. Při návštěvě 
holandských studentů v červnu 2019 proběhla výstava obrázků Heleny Kölblové, která byla při 
jejich tvorbě inspirována svými projektovými cestami. 
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Koeficienty vzdělávání 

 

Projekt je realizován od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 
Do projektu jsou zapojeni učitelé: Petr Česnek, Anna Dravecká, Milan Dvořák, Lenka Fasorová, 
Dana Gurková, Vladimíra Kafková, Naděžda Kosová, Martin Krondráf, Ondřej Levák, Ilona Míšková, 
Dagmar Němečková, Olga Parkanová, Šárka Pospíchalová, Štěpánka Poulová, Zdeňka Ryklová, 
Irena Stolínová, Pavel Suk, Milan Taláček, Linda Taláčková 
Plánované aktivity: 
III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ 
III/2.1 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky 
III/2.2 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Cizí jazyky 
III/2.3 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – Matematická 
gramotnost 
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) 
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ 
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ 
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro 
život“ 

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2020 
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním 
a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity 
pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a 
posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské 
přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy 
do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je 
používání stavebnic Merkur a Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou 
pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky. 
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8. Prevence sociálně patologických jevů 
Prevence sociálně patologických jevů probíhala ve školním roce 2018/19 dle schváleného minimálního 
preventivního programu, jehož hlavním principem je výchova vyrovnaného, spokojeného a zdravého 
gymnazisty a gymnazistky.  
Poradenské centrum ve složení výchovná poradkyně, psycholožka, preventistka patologických jevů a 
právní poradkyně nabízelo po celý rok širokou škálu služeb, které naše studentky a studenti využívají. 
Naprosto samostatně pracuje školní parlament, což je nejen pro prevenci patologických jevů dobrá 
zpráva. Důležité věci týkající se prevence byly průběžně řešeny s vedením školy a třídními učiteli. 
Všechny naplánované besedy proběhly bez problémů, ve zpětné vazbě byly hodnoceny pozitivně, či 
spíše pozitivně. Opět jsme úspěšně zopakovali besedu pro sekundu NG, kterou nabídl projekt VZP pod 
názvem VZPoura úrazům. Vozíčkář vyprávějící svůj osobní příběh a další lektorka nabídli pohled na 
riziko úrazů. Stálicí byla spolupráce se zařízením primární prevence Vrakbar, které navštívila 3A8 a 1A6, 
dále náš zkušený policista ve výslužbě, pan Křoustek, a pevné místo zaujalo Centrum dokumentárních 
filmů v kině Dukla, kam se letos kromě tříd 4A8 a 2A6 vydaly i všechny první a třetí ročníky vyššího 
gymnázia, aby rozvíjely své kritické myšlení při práci s dokumentárními filmy, to vše pod vedením 
zkušených lektorů. Pro vyšší gymnázium šlo o témata Potřeba sebeúcty a sebevědomí nejen pro boj s 
poruchami příjmu potravy, pro 1.ročníky, a Multikulturní soužití ve světě plném násilí, změn a Fake 
news, pro 3.ročníky. Těchto besed se zúčastnila většina vyučujících ZSV i dalších předmětů, kteří mohli 
při zpětné vazbě vyhodnotit klady i zápory jednotlivých lekcí. A pár postřehů ze studentského 
hodnocení: „Přednáška se mi líbila. Byla poučná, vedla k zamyšlení a úvaze o světě dnešním i minulém. 
Zaujalo mě vnesení pohledu na manipulaci médii, dokonce skrze válečné fotografie.“ „Velmi dobrá 
přednáška se skvělými názornými ukázkami (dobrý nápad pouštění videoklipů).“ „Uvědomění si 
negativity ve světě a zároveň se nenechat sežrat. Ne všechno je takové, jaké se to zdá. Děkuji za 
zajímavou přednášku, o které budu ještě přemýšlet.“ „Líbilo se mi to, hodně mě (příjemně) zaujal 
způsob výkladu, že jsme byli tolik zapojeni.“ 
Stálicí byl i blok Nebezpečí virtuálního světa, který proběhl ve spolupráci s předmětovou komisí 
informatiky, a to pro studentky a studenty primy na začátku školního roku. Nově, a to od sekundy do 
kvinty/1.ročníků, zařazovali kolegyně a kolegové informatici krátká preventivní videa o rizicích 
kyberprostoru, na něž navázala vždy krátká beseda. Komise informatiky se pravidelně zapojuje do 
projektu Kraje Vysočina Pro bezpečnější internet, v němž naši studenti získávají pěkná umístění. 
Zcela výjimečnou akcí byla obsahově beseda s Mgr. Tomášem Radějem, Ph.D., na téma Kult mučedníka, 
islámský radikalismus, jíž se zúčastnily druhé ročníky vyššího gymnázia, bohužel s mrazivým obsahem 
ve studené tělocvičně, naštěstí před vánočními prázdninami, ale ve světě není vždy vše jen pohodové!  
Pro nejstarší ročníky byly tentokráte realizovány dvě preventivní akce, a to velmi zajímavá návštěva ve 
věznici v Rapoticích a beseda o spotřebitelském právu s Mgr. Davidem Hanouskem z České obchodní 
inspekce. 
Preventivnímu vzdělávání tentokráte neunikl ani pedagogický sbor, pro který byla v přípravném týdnu 
2018 připravena beseda s MUDr. Krchem z Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmů potravy 
doplněná dokumentárním filmem Ty hubená! 
Na bezchybném průběhu všech preventivních akcí se nemalou měrou podílela i paní zástupkyně 
Štěpánka Poulová, která vždy vše precizně zablokuje v suplování, což je při souběhu spousty akcí 
umělecký výkon! 

PaedDr. Miluše Třísková 
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9. Zahraniční kontakty 
Studium v Čechách a v Německu 
Dne 5. 4. 2019 navštívila Bc. Štěpánka Ryklová (bývalá studentka Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, oboru Česko- německá areálová studia, v současné době studentka Universität 
Passau, Deutschland, Masterstudium, 2. Semester – European Studies)  třídy 4ABC4 a 3ABC4 
v hodinách němčiny, kde seznámila studenty s možnostmi  studia v zahraničí. Hovořila o rozdílech 
mezi studiem na českých a německých univerzitách, náplni svého studia, o studentském životě a 
šancemi se realizovat. Naši žáci s ní diskutovali o obsahu a  obtížnosti studií v cizině, tázali se na 
praktické věci – stravování, ubytování, dojíždění, volnočasové aktivity. Zajímali se ale též 
o uplatnění po absolvování vysoké školy. 
Přednáška i diskuse probíhaly v německém jazyce a v příjemné atmosféře. 

Jihlava – Geseke 

 

26. výměnný pobyt v Geseke 
Ve dnech 9. – 14. 9. 2018 proběhla za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti 
druhá část výměnného pobytu žáků jihlavského gymnázia se studenty partnerského gymnázia 
v Geseke. Do německého Geseke se vydala skupina žáků ze třídy 7A8 doplněná o žáky z 6A8, 8A8 a 
4. ročníků (celkem 30 žáků), za doprovodu D. Gurkové a I. Hübnerové. První den byl jako 
každoročně věnován poznávání Geseke a partnerské školy, v dalších dnech byl na programu 
Münster, Dortmund, Soest a Paderborn. Žáci získali mnoho nových zkušeností,  
zdokonalili se v německém jazyce a prohloubili navázaná přátelství z červnového pobytu v Jihlavě. 
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Weißenhorn – Jihlava  

 
Ve dnech 31. 3. – 6. 4. 2019 proběhla za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti 
první část výměnného pobytu žáků jihlavského gymnázia se studenty partnerského gymnázia ve 
Weißenhornu. Výměny se zúčastnila skupina 22 žáků za doprovodu K. M. Hübnera a O. Parkanové. 
V úvodu absolvovali již tradiční prohlídku weißenhorského gymnázia s účastí ve výuce a poté se 
seznámili formou Stadtrallye s městem Weißenhorn. V dalších dnech se již studenti věnovali 
tématu projektu – výkonnostnímu a vrcholovému sportu. Měli ožnost navštívit sportovní redakci 
Südwestpresse, profesionální basketbalový tým, fotbalový klub, vyzkoušet si intenzívní trénink v 
posilovně, prohlédnout si Olympijský park v Mnichově, společně si zasportovat. 
Projektová práce byla završena prezentacemi smíšených skupin k zadaným tématům. 
Žáci z Weißenhornu dovršili druhou část výměny pobytem v Jihlavě od 28. dubna do  
4. května 2019. Společný týden strávilo 20 weißenhorských žáků za doprovodu Moniky Göbel a 
Juliane Kühne-Hellmessen a 21 jihlavských žáků pod vedením K. M. Hübnera a O. Parkanové. 
Pokračovali v projektové práci se sportovní tématikou. 
Studenti ocenili též bohatý a zajímavý doprovodný program s návětěvou Prahy, Telče a Čeřínku. 
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HSGJ podruhé v Dánsku (18. – 24. 11. 2018) 
S radostí jsme přijali pozvání pěveckého sboru partnerské školy Aalborg Katedralskoles 
Kammerkor a v druhé půlce listopadu se vydali na sever.  
V Aalborgu jsme strávili téměř pět bohatě naplněných dní. Pondělí bylo kromě tradiční prohlídky 
školy věnováno zkouškám obou sborů a také nácviku společných písní. Zjistili jsme, že naši přátelé 
studují hudbu ve zcela nové budově (před dvěma lety nám ukazovali místo, kde hudební pavilon 
vznikne), kde jsou třídy, individuální zkušebny a hlavně obrovský multifunkční sál. 
Úterý jsme zavítali na severozápadní pobřeží a navštívili jednu z rarit dánského severu, maják 
Rubjerg Knude, jež je vlivem západních větrů vanoucích od Severního moře ohrožený zánikem. 
Večer jsme poprvé předvedli svůj repertoár v Hasseris Kirke v Aalborgu. 
Na středu jsme se velmi těšili, protože nás čekal workshop na konzervatoři. V ničem se nepodobal 
tomu z roku 2016, ale užili jsme si ho stejně. Nevšední večeře ve stylu „running dinner“ realizovaná 
v malých skupinách nám dala nahlédnout do mnoha dánských domácností. 
 Čtvrtek nás zavedl do Aarhusu, 2. největšího dánského města. Kromě opravdu netradičně 
koncipovaného skanzenu pro nás bylo překvapením setkání s bývalou členkou HSGJ Aničkou 
Zelenou, která v Aarhusu studuje. Večer se konal koncert, při němž kromě obou spřátelených 
sborů vystoupily všechny školní hudební ansámbly. 
Odjížděli jsme v pátek po obědě. Do té doby jsme ještě stihli prohlídku Aalborgu, na kterou nás 
vzali naši partneři, a malý koncertík na rozloučenou. 
Do Aalborgu se budeme stále rádi vracet.   

Jak se Aalborg Katedralskoles Kammerkor a HSGJ setkaly v Jihlavě 
(21. - 24. 1. 2019) 
 Protože naši dánští přátelé měli na návštěvu u nás vyměřeny jen čtyři dny, připravili jsme takový 
program, aby něco zajímavého viděli a abychom také co nejvíce stihli prožít dohromady. 
Přáním bylo navštívit Prahu, a tak jsme se rozhodli, že Praha bude poslední zastávkou na trase 
Aalborg – Jihlava, a jeli jsme naše přátele vyzvednout do Prahy. Nejen, že jsme ukázali 
pamětihodnosti centra, ale připravili jsme hostům také zážitek z cestování metrem a tramvají. V 
mrazivém lednovém dni všem přišel k chuti oběd v menze KU. 
Úterý bylo spíše pracovní. Dopolední program – zkouška dánského sboru a připomenutí 
společných písní (přibyla i česká) byl završen obědem v naší jídelně. Dánský sbor pak odcestoval 
koncertovat do Polné. Po návštěvě expozice staré školy následovala zkouška v sále kina a pak 
úspěšné vystoupení. 
Ve středu jsme měli příležitost ukázat hostům opravdový klenot – Kutnou Horu. Však také všichni 
údivem zatajili dech, když nám zatáčka odhalila kolonádu podél GASK a z ranního oparu 
vystupující chrám sv. Barbory. Odpolední návštěva továrny na klavíry Bechstein Europe zážitek 
ještě umocnila. 
Poslední společný den zahrnoval prohlídku Jihlavy (velkou atrakcí byl čerstvě napadaný sníh) a 
večerní koncert na radnici, nad nímž převzala záštitu paní primátorka. Zcela zaplněnou gotickou 
síní zněly rozdílně barevné hlasy českých a dánských zpěváků a přinášely posluchačům nevšední 
hudební i emocionální zážitek. 
Po společné večeři ve škole jsme naše přátele vyprovodili k autobusu, jenž se s nimi vydal na 
zpáteční cestu. 

Dagmar Němečková 
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Jihlava – Aalborg (Dánsko) 
V letošním školním roce proběhla již čtvrtá výměna studentů s partnerskou školou v dánském 
Aalborgu. 
Dánská skupina navštívila Jihlavu 13. – 17. 3.2019 a čeští studenti se do Dánska vydali  
7. – 12. 4. 2019. 
Jako každoročně program obsahoval návštěvu školy, výuky a velké množství sportovních a 
kulturních aktivit – například návštěvu muzea moderního umění spojenou se seminářem. 
Výměny se zúčastnilo 24 studentů (18 ze třídy 2B4 a 6 ze třídy 7A8), pedagogický dozor zajistily 
M. Hendrychová a R. Podloucká. 

Poznávací zájezd do Velké Británie 
Od 28. 10. do 1. 11.2018 se studenti 2. a 3. ročníků VG zúčastnili výletu do Velké Británie. 
První den v Londýně jsme prošli parkem ve čtvrti Greenwich, kde se nalézá známá královská 
observatoř a prochází tudy nultý poledník, který jsme společně překročili. Poté jsme se svezli lodí 
po řece Temži až k mostu Tower Bridge. Prohlédli si hrad The Tower, který za svou téměř 
tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je domovem 
korunovačních klenotů. Poté jsme šli procházkou po finančním centru Londýna – oblasti The City. 
Viděli jsme památník velkého požáru Londýna, centrální anglickou banku Bank of England 
i královskou burzu Royal Exchange. Došli jsme k monumentální St. Paul´s Cathedral. Během 
prohlídky jsme vystoupali na kopuli katedrály, odkud se naskytl překrásný pohled na Londýn, a 
prohlédli jsme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. admirál Nelson nebo stavitel katedrály 
Christopher Wren. V podvečer jsme přešli Millennium Bridge a podívali se ke galerii Tate Modern. 
Hostitelské rodiny nás očekávaly večer k ubytování. 
Druhý den jsme vyrazili na výlet do městečka Windsor, kde jsme navštívili největší hrad ve Velké 
Británii, sídlo královské rodiny. Prohlédli jsme si místnosti s množstvím úžasných exponátů. 
Odpoledne jsme pak vyrazili do centra slavného univerzitního města Oxford. Prošli jsme se ulicí 
High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné 
knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian Theatre a kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. 
Došli jsme až ke koleji Christ Church College, kterou jsme si prohlédli a podívali jsme se do míst, 
kde se také filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Také jsme se setkali s naší bývalou 
studentkou, která již druhým rokem v Oxfordu studuje a studentům sdělila své zkušenosti a 
zážitky. 
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Poslední den v Anglii jsme strávili opět v centru Londýna. Nejprve jsme viděli Natural History 
Museum. Poté se prošli do oblasti Westminsteru, k Buckingham Palace, vládní třídě Whitehall, 
náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínské čtvrti Soho aj. V podvečer 
jsme si prohlédli město při jízdě na London Eye. Následně jsme přejeli lodí po Temži k našemu 
autobusu a odjeli jsme do přístavu Dover, kde jsme se nalodili na noční trajekt a odpluli do Francie 
a zpátky do ČR, kam jsme dorazili v odpoledních hodinách. 

Jitka Voříšková 

Kam před Vánoci? Přece do Vídně! 
Tak nějak probíhají konverzace studentů poslední měsíce kalendářního roku. A kdo se přihlásí již 
v září, na toho se dostane. 
Proto se dne 21.12.2018 – již pojedenácté – konala exkurze do Vídně, hlavního města Rakouska, 
tentokrát pro 49 studentů z různých ročníků Gymnázia Jihlava. Program jsme zahájili prohlídkou 
zajímavé a netradiční stavby Hundertwasserhaus, u které jsme vyslechli přednášku o životě a díle 
stavitele Friedensreicha Hundertwassera. 
Vídeň a káva patří neodmyslitelně k sobě, proto jsme další zastávku udělali v kavárně Hawelka, 
kde se jakoby na sto let zastavil čas, a někteří zašli do hotelu s kavárnou Sacher, kde pravý 
vídeňský dortík ochutnali. Mnozí stihli zajít do restaurace a ochutnat či si nechat zabalit „echt“ 
vídeňský telecí řízek. Naše kroky vedly poté k dominantě Vídně – Štěpánskému dómu, nedaleko 
něhož se nachází České centrum. Tam nás krajané seznámili s historií a akcemi této instituce a 
zhlédli jsme výstavu mezinárodně respektované české keramičky Jindry Vikové. 
Po příjemných chvílích jsme pokračovali prohlídkou centra se zastávkami u dalších zajímavých 
míst. Studenti měli například možnost vidět lipicány, koně španělské jezdecké školy, kterou 
dlouhá léta vedl telčský veterinář MVDr. Jaromír Oulehla. Při návštěvě Organizace spojených 
národů UNO–City nás zarazilo, že již před vchodem jsme nesměli hovořit německy, ale pouze 
anglicky. V OSN bychom mohli trávit hodiny, naši studenti byli aktivní, vyptávali se a byli chváleni 
průvodkyněmi za své znalosti a za vystupování. Ale čas byl neúprosný. Pokračovali jsme do 
obchodního centra Donauzentrum; zde někteří mohli ještě nakoupit vánoční dárky. 
Poslední zastávkou se stal zámek Schönbrunn s vánočními trhy. Všude voněla skořice a med, žáci 
ochutnali tradiční koblihy, plněné pečené brambory a klobásky. Vánoční hudba podtrhla příjemné 
zámecké prostředí a pohodovou atmosféru. Průvodní slovo vánoční Vídní měla paní Alena 
Svobodová z Telče, bezpečně vozil Václav Fuka (H –Bus), pedagogický dozor zajišťovaly 
Zdeňka Ryklová, Alena Dvořáková a Soňa Jurkovičová. 

Zdeňka Ryklová 

 



40 

Poznávací zájezd 4A8 a 2A6 v Anglii 
Poslední květnovou neděli roku 2019 jsme se v brzkých ranních hodinách, ještě za tmy, sešli před 
budovou jihlavského gymnázia, kde jsme zahájili náš týdenní poznávací zájezd do Velké Británie, 
do tamního města Chester. 
Okolo půl páté ranní vyjel náš nový autobus na dlouhou, pro někoho pravděpodobně i únavnou 
cestu na západ. Zájezdu se zúčastnilo něco přes 50 studentů a to z obou tříd posledního ročníku 
nižšího gymnázia. Cesta vedla přes celou Českou republiku, Německo, Lucembursko, Belgii a 
Francii, kde jsme se po 15ti hodinové cestě k večeru ubytovali v přístavním městě Callais, na 
hotelu F1. Všichni jsme byli opravdu unavení, proto se všichni snažili jít na hotelu co nejdříve spát, 
protože jsme věděli, že druhého rána budeme muset znovu vstávat ještě za tmy, abychom stihli 
ranní trajekt, jež nás přepravil z Callais do Doveru, významného britského přístavu. Mnoho z nás 
tak v pondělí 27.5. poprvé stanulo mimo území pevninské Evropy, na Britských ostrovech. Čekala 
nás ale ještě dlouhá cesta až do města Manchester, při níž jsme si pomalu zvykali na anglický 
způsob silniční jízdy po levé straně. Ve městě, známém pro oděvní materiál ,,mančestr“, tedy 
v Manchesteru, jsme navštívili vědecké muzeum Museum of Science and Industry. V pozdních 
odpoledních hodinách jsme pak autobusem přejeli již k nedalekému městu Chester, které se pro 
nás stalo domovem na následujících 5 dní. Zde si nás vyzvedly naše hostitelské rodiny, s nimiž 
jsme byli většinou nadmíru spokojeni a věříme, že ony s námi taktéž, protože jak samy říkají, čeští 
hosté jsou prý daleko slušnější a příjemnější, než hosté z Francie či Německa. Unavení a vyčerpaní, 
ale přesto naplnění novými zážitky, ulehli jsme večer do našich loží. Následující den jsme po 
snídani v rodinách absolvovali dopolední výuku s britskými lektory. Odpoledne jsme vyrazili do 
nedalekého Walesu, k městečku Llangollen, kde jsme se projeli v malé loďce po řece Dee a jeli 
jsme i přes akvadukt, který vedl na údolím. Mohli jsme tak pozorovat krásy nedotčené velšské 
přírody. Dopoledne dalšího dne jsme opět strávili na britské univerzitě, odpoledne jsme přejeli do 
nedalekého města Liverpool, kde vznikla snad nejslavnější skupina Beatles. Navštívili jsme zde 
muzejní expozici věnovanou právě oné rockové kapele. Pátého dne jsme si užili poslední 
dopoledne ve vyučování, odpoledne jsme přejeli opět do Walesu, navštívili jsme hrad Conwy, 
jeden z mohutných hradů tzv. Železného prstence anglického krále Edwarda I. Později odpoledne 
jsme vyjeli starobylou tramvají na jeden z vrcholů britských útesů. Večer jsme se vrátili zpět do 
rodin a sbalili si svoje kufry, protože druhého rána, jsme velmi brzy opouštěli Chester, z něhož 
jsme vyrazili směrem na jih, do hlavního města Londýn, které však bylo podle většiny z nás příliš 
rušné. Byli jsme tak rádi, když jsme v podvečerních hodinách odjeli zpět k východnímu pobřeží. Při 
zpáteční cestě jsme trajektem připluli do historicky významného přístavu Dunkerk, z něhož jsme 
pak posledního dne jeli přes západní a střední Evropu zpět do České republiky. K budově 
jihlavského gymnázia jsme dorazili v odpoledních hodinách, nabyti novými zážitky a jazykovými 
zkušenostmi. Proto jsme moc rádi za to, že jsme mohli tuto cestu absolvovat. 

Jakub Diviš, 2A6 
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10. Divadelní a pěvecká sdružení 
Hudební sdružení Gymnázia Jihlava 
I letos zažilo HSGJ pestrobarevnou sezónu. Ta se rozběhla hned první zářijový víkend tradičním 
soustředěním (během roku jsme ve škole uspořádali čtyři taková soustředění). 
Ještě v září jsme byli aktéry průvodu, který Jihlavě oznámil, že vstupujeme do roku oslav stého 
výročí otevření českého gymnázia v Jihlavě. Začátkem října jsme v kostele Povýšení sv. Kříže 
vystoupili na Hornickém sympoziu a na konci října na Koncertě k 100. výročí vzniku České 
republiky v HDJ zazpívali sborový part o tom, že český národ neskoná, ve slavném Libušině 
proroctví. 
V listopadu jsme navštívili dánský Aalborg a přivezli si nejen umělecké a cestovatelské zážitky, ale 
také navázali nová přátelství se členy tamního sboru. 
V prosinci jsme si zazpívali na tradičním Vánočním koncertě. Leden byl obzvláště bohatý na 
události. Konalo se soustředění, soutěžili jsme v mezinárodní sborové soutěži Iuventus in Praga 
cantat, vybojovali stříbrné pásmo a stali se vítězi naší kategorie. Nejdůležitější ale bylo, že nás 
navštívil Aalborg Katedralskoles Kammerkor - naši dánští přátelé. Společně jsme si zazpívali na 
koncertě v gotické síni. 
Další pro nás významnou akcí byla březnová Postupová přehlídka středoškolských pěveckých 
sborů v Bystřici nad Pernštejnem, odkud jsme si přivezli stříbrné pásmo. 
Duben byl dalším velmi naplněným měsícem naší sezóny. Vystoupili jsme na akademii, strávili 
s několika dalšími sbory víkend v Praze na přípravném soustředění pro listopadové provedení 
rockového oratoria Eversmiling liberty, uspořádali první projektový den a přidali další kousek do 
skládanky oslav G 100 - Slavnostní koncert v HDJ. 
Květnové projektové dny jsme strávili na Čeřínku a připravovali repertoár pro závěr sezóny a také 
pro vystoupení při zářijových oslavách. Rok jsme uzavřeli vystoupením při zpěvech z Taizé, 
zpíváním při předávání maturitních vysvědčení a pomyslný kruh se uzavřel opět v kostele Povýšení 
sv. Kříže, kde jsme vystoupili při slavnostním zahájení jihlavského Havíření. 

Dagmar Němečková 
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11. Vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Od října do června probíhal cyklus přednášek „Po škole na gymplu“, které se konaly obvykle 
každou druhou středu od 16.00 hodin ve studovně. Vzdělávání vedl Bc. Jaroslav Beneš. 12. Výběr z akcí a událostí ve škole 
Školní akademie „jsme v obraze“ 2019 
5. ročník školní akademie s podtitulem „jsme v obraze“ se nesla v duchu oslav stého výročí 
založení českého gymnázia v Jihlavě. 
4. duben 2019 tak představoval možnost a prostor pobýt ve škole a užít si zábavu, kterou pro žáky, 
rodiče a všechny návštěvníky připravil celý realizační tým pod vedením Ivany Fexové. 
Akci zahájilo otevření Duhové kavárny ve 13.00 hod. v zasedací místnosti, která se proměnila v 
místo, kde si přišly na své chuťové pohárky, ať už milovníků sladkého či slaného. V krčku byl tou 
dobou odstartován šachový turnaj. Ve třídě A1-4 v rámci autorského čtení předčítalo pět studentů 
své práce. Od 14.00 do 16.00 probíhala v A1-3 Lego dílna s možností sestavit si vlastní výrobky a ve 
třídě A1-2 dílna výtvarná, kde si malí a velcí návštěvníci mohli vyrobit své razítko nebo vyzkoušet 
výtvarné hry s otisky. Od 15:00 byla možnost navštívit autorské promítání v posluchárně chemie a 
v hudebně koncert pěveckého sboru „Buďte v obraze, čím letos žije HSGJ.“ Hlavní program 
akademie zahájený v 16:00 hodin ve velké tělocvičně nabídl 2,5hodinovou zábavu s hudebními, 
tanečními, recitačními a sportovními čísly našich studentů, absolventů i učitelů. Úspěšná byla 
následná aukce výtvarných předmětů ve spojovacím krčku. Akademii uzavřel koncert skupiny 
Demos of Desire v tělocvičně. 
„Jsme Dobří andělé a prostřednictvím akademie chceme podpořit rodiny s dětmi, které zasáhla 
vážná nemoc. Příspěvek na konto nadace Dobrý anděl letos činí 37 736,– Kč. Děkujeme všem, kteří 
se na příspěvku podíleli.“ Slova hlavní organizátorky Ivany Fexové k vydařenému malému 
jubilejnímu ročníku. 
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Obnova smíšeného lesa po kůrovcové kalamitě 
V dnešní době je velký problém s kůrovcovou kalamitou. Rodiče jedné z nás vlastní les, který je 
zničen právě tímto zákeřným škůdcem. Proto jsme se rozhodly, že jim pomůžeme obnovit alespoň 
část takto poškozeného porostu. Scházely jsme se čtyři, každý třetí víkend na podzim a teď na jaře. 
Nejdříve nám tatínek spolužačky vysvětlil, co všechno následuje po vytěžení dřeva z lesa. 
V případě, že sázíme smrkové sazeničky, tak se po nasázení musí natřít proti okusu zvěří a dále se 
musí na takto vysázená stanoviště pravidelně docházet a kontrolovat, jak stromky vypadají a 
v případě, že zarůstají trávou, tak je nutné trávu kolem stromků posekat. Smrky je možné sázet na 
volná prostranství, což jsme dělaly my. 
Další možností, co vysazovat na vykácené paseky, jsou listnaté stromy. Ty se, ale musí sázet 
bezpodmínečně do oplocenky, protože na volném prostranství by nepřežily, jelikož by je zvěř 
okamžitě spásla. Vzhledem k tomu, že postavit oplocenku je poměrně fyzicky i časově náročné, 
zasadily jsme na podzim pouze několik buků a dubů do již hotové oplocenky z předcházejícího 
roku. Ještě je možné, např. semena břízy nebo javoru či jasanu jednoduše „rozházet“ po mýtině 
stejně, jako by je tam zanesl vítr. Semena zakoření sama. 
My jsme se zaměřily na výsadbu smrků. I tato činnost pro nás byla velmi fyzicky náročná. Protože 
vyhloubit jamku pro stromek v místech, kde už začínala růst tráva, bylo dost namáhavé.  
Vzhledem k tomu, že nejsme žádné přebornice v sázení stromků, slíbily jsme, že budeme s pomocí 
při vysazování pokračovat opět letos na podzim, až bude pro výsadbu příznivější počasí (bude 
vlhčeji a chladněji), aby měly stromky větší šanci růst. 
Jsme rády, že jsme mohly alespoň v minimální míře pomoci s obnovením lesa. Sice naše generace 
ještě z lesa žádný užitek mít nebude, ale generace následující už jistě ano. Doufáme, že se do 
podobné činnosti zapojí i další „pomocníci“, aby se nám opět vykácené paseky zazelenaly stromy. 

Eliška Kratochvílová, Eva Koubková, Emma Pruknerová, Markéta Váňová (3A8) 

 

Křest Á-trojky 
V úterý 14. května ve čtyři hodiny odpoledne jsme oficiálně pokřtili Á-trojku, nový gymplácký 
literární časopis na přeložené á-trojce. Na programu odpoledne bylo vyprávění o vzniku časopisu, 
recitace jednoho literárního klasika, autorské básničky k zamyšlení i hudební kytarová vložka. 
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Několik milých slov do budoucna věnovala Á-trojce i paní učitelka Ivana Fexová, která nad ní drží 
ochrannou ruku. 

Barbora Lišková, 2B4 

Návštěva velvyslance 
Ve čtvrtek 14. března naši školu navštívil jeho excelence Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové 
republiky Německo v České republice. 
Při setkání s učiteli a žáky školy se hovořilo o výuce německého jazyka, Německém jazykovém 
diplomu, mezinárodním setkání mládeže v Neumarktu, spolupráci s partnerskými školami 
v Německu a dalších společných tématech. 
Setkání probíhalo v srdečné a příjemné atmosféře v jedné z učeben školy. 
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13. Charitativní akce 
Elisina cukrárnička – Adopce na dálku 
V letošním roce proběhla opět ve spojovacím krčku „Elisina cukrárnička.“ Jedná se o charitativní 
projekt pořádaný každoročně třídou již 8A8. Studentky a studenti, jejich maminky či tatínkové 
napekli zákusky a další sladkosti, nechyběly také vynikající slané výrobky, které byly prodávány. 
Získaný výtěžek byl věnován na podporu adoptované rwandské holčičky. Peníze jí pomohou 
zprostředkovat přístup ke vzdělání. Studenti oktávy tím pomáhají dosáhnout alespoň minima 
životních podmínek, jaké mají děti jinde ve světě. 

Besídka kvarty 
14. prosince 2018 od 18:00 hod. uspořádali žáci a žákyně kvarty opět v hudebně školy třídní 
besídku. A co se a ní konalo? Rozličná vystoupení zahrnující hru na hudební nástroje, tanec atd. 
Doma připravené občerstvení bylo k zakoupení v knihovně. Všechny vydělané peníze putovaly na 
dobročinné účely. 

Maratón psaní dopisů 2018 
Chceš pomoci nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv? Chceš pomoci 
bojovat za svobodu? Ano? Přidej se k Maratonu psaní dopisů na gymplu a třeba i ty něco změníš. 
Cílem celosvětové kampaně je společně napsat co největší množství dopisů, adresovaných 
vládám, úřadům či nejvyšším představitelům příslušných zemí a upozornit je na porušování 
lidských práv aktivistů. Akce se koná obvykle kolem 10. prosince na mezinárodní Den lidských 
práv. 
V letošním roce byly psány dopisy za pět osob z celého světa. 

I stará kniha může předat nové informace 
Nevíte, co dělat s Vašimi starými, pro vás již nudnými či přečtenými knihami a časopisy? Přineste je 
ve středu 27.3. do krčku školy. Mohou být jakýchkoliv žánrů a pro jakýkoliv věk, ale musí být čisté a 
zachovalé. V krčku bude i možnost si vyřazenou knihu či časopis naopak zdarma vzít. Zbylé knihy 
odneseme do chráněného kontejneru před školu a ve 13.00 je třídička odpadů odveze. Následně 
je krajský úřad distribuuje domovům seniorů v našem kraji. 
Heslo: Březen – měsíc zachráněné knihy 
Těmito slovy vyzývala paní Taláčková k zapojení do projektu Re-use knih a časopisů. Projekt také 
doplňuje na našem gymnáziu zavedený systém tříděného sběru odpadů. Akci organizovala 
Společnost FCC ČR, Kraj Vysočina Gymnázium Jihlava. 
Již v první fázi konané v říjnu 2018 studenti, učitelé a pracovníci Gymnázia a Střední průmyslové 
školy v Jihlavě do přistaveného velkoobjemového kontejneru odložili na 450 kusů knih a časopisů, 
které dále poslouží dobré věci. 

Akademie Gymnázia Jihlava „Jsme v obraze“ 2019 
Výtěžek školní akademie 37 736,– Kč byl převeden na konto Dobrý anděl. 
 
 



 

Školská rada dne 3. října 2019 schvaluje per rollam Výroční zprávu za školní rok 2018/2019. 
Souhlas se zněním vyjádřila většina členů školské rady. 
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