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Tato výroční zpráva je zpracována na základě § 10 odst. 3 a § 11 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy.
Je zpracována za období školního roku 2007/2008. Schválení školskou radou bylo
provedeno v měsíci říjnu 2008.

1. Základní údaje o škole
Název školy: EDUCAnet – Soukromé gymnázium Brno, o.p.s.
Adresa školy: Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice
Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 – Nusle a Outdoor
EDUCAnet Team spol. s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 25326228
IZO ředitelství školy: 600013669
Kontakty:
• číslo telefonu: 774 073 317 (ředitel školy)
• číslo faxu: 547 21 21 00
• e-mailová adresa: brno@educanet.cz
• www stránky: www.brno.educanet.cz
Ředitel školy: Mgr. et Bc. Robert Bednář
• telefon: 774 073 317
• e-mail: : robert.bednar@educanet.cz
Statutární zástupce ředitele školy: není určen
Další zástupci ředitele školy: Mgr. Radomír Hloušek

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 14.1.2008
s účinností od 1.9.2008 (č.j. 28 142/2007 – 21)
Změny během školního roku:
1. změna předsedy správní rady od 19. 2. 2008: Pharm. Dr. Irena Vaiglová
(současně předseda představenstva EDUCAnet, a.s.)
2. změna sídla zřizovatele od 2. 1. 2008 EDUCAnet a.s., Na Pankráci 1062/58,
140 00 Praha 4 – Nusle a od 5. 8. 2008 Outdoor EDUCAnet Team spol. s.r.o.,
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 - Nusle
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3. zapsání oboru 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné (dálková forma vzdělávání) –
rozhodnutí MŠMT ze dne 14.1.2008 s účinností od 1.9.2008 (č.j. 28 142/2007-21)
4. stanovení počtu žáků na 80 v oboru 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné (dálková
forma vzdělávání) – rozhodnutí Krajského úřadu JMK ze dne 22.2.2008
s účinností od 1.9.2008 (č.j. JMK 20273/2008)

2. Charakteristika školy
Hlavní činností školy je středoškolské vzdělávání s maturitní zkouškou v oborech
Gymnázium všeobecné čtyřleté (denní studium) a Informační technologie – aplikace
osobních počítačů (denní studium). Jako další činnost škola organizuje zájmové
kroužky.
Materiálně technické podmínky pro výuku lze podle stavu k 31. 8. 2008 považovat
za velmi dobré. Škola sídlí v budově ve vlastnictví městské části Brno - Bohunice,
jejímž uživatelem je Základní škola Brno, Arménská 21. Nájemní smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou. Budova je stavebně určena pro provozování školy.
Odloučená pracoviště vzhledem k charakteru výuky na naší škole nevyužíváme.
V budově školy máme pronajato 6 učeben, kancelář a dva kabinety. Postupně je
rekonstruujeme, modernizujeme a vybavujeme. Všechny třídy jsou vybaveny
moderním ergonomicky vhodným nábytkem. Využíváme také tělocvičnu, bazén
a venkovní sportoviště základní školy.
Jedním ze základních deviz naší školy je špičkové vybavení didaktickou
technikou. Každý žák má pronajat notebook, který mu slouží po celou dobu studia.
Jeho cenu přitom z části dotuje škola. Další notebooky používají učitelé. Doplňuje je
8 desktopů, pevně instalovaných ve třídách. Všechny počítače jsou připojeny
k internetu – desktopy kabelem a notebooky pomocí Wi-Fi. Rychlost připojení je
10 Mb/s, což se jeví jako dostatečné. Jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí
typu SmartBoard, v dalších třech jsou nainstalovány projektory. Používáme také
magnetofony, webkamery, televizor, videorekordér a digitální fotoaparát. Žáci
a učitelé mají volný přístup ke kopírce s kartovým uživatelským systémem. Vzhledem
k historii školy není žádný z přístrojů starší dvou let.
Zcela novou kvalitu výuky přináší e-learningový systém AES, postupně zřizovaný
a uváděný do praxe. Žáci jej mají k dispozici bezplatně.
Přes veškerý technický pokrok považuje vedení školy práci s učebnicemi za
nezastupitelnou, neboť učí žáky obecně pracovat s literaturou.

Zaměření studia je rozdílné podle vyučovaných oborů. Cílem čtyřletého
gymnaziálního studia je především připravit žáky pro studium na vysokých a vyšších
odborných školách. Protože chceme, aby uplatnění našich absolventů bylo co
nejširší, vyučujeme podle osnov všeobecného studijního zaměření a umožňujeme
studentům profilovat se pomocí volitelných předmětů.
Studium oboru Informační technologie – aplikace osobních počítačů je směrováno
více prakticky a zahrnuje řadu odborných předmětů. Od druhého ročníku budou žáci
konat praxi v technologicky pokročilých firmách. Důležitým prvkem profilu absolventa
je schopnost pružně reagovat na potřeby pracovního trhu v oblasti ICT. Po
úspěšném složení maturitní zkoušky bude moci pracovat jako technik, programátor,
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webmaster nebo jako manažer výroby. Skladba vyučovacích předmětů dovolí
absolventovi také pokračovat v terciárním vzdělávání, zejména v technických
oborech.
Rámcový program pro gymnaziální vzdělávání je již vytvořen a k jeho aplikaci
dojde od školního roku 2009/2010. Následovat bude samozřejmě zavádění dalších
RVP do praxe, což se na naší škole bude týkat druhého vyučovaného oboru.

3. Součásti školy
EDUCAnet – Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. má pouze jednu součást se
dvěma studijními obory. Neprovozujeme vlastní jídelnu ani ubytovací zařízení.
Stravování žáků a zaměstnanců je zajištěno v jídelně Základní školy Brno Arménská
21, která je umístěno přímo v areálu školy, což se jeví spolu s kvalitou stravování
jako ideální.

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
Následující tabulka uvádí obory, v nichž se žáci mohou na našem gymnáziu
vzdělávat.
Počet tříd a žáků – podle oborů vzdělání (k 31. 8. 2008)
Kód a název oboru
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou
79-41-K/401 – denní studium
26-47-M/003 – denní studium
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem
nejsou
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
nejsou
Celkem

Počet
žáků

Průměrný
počet
žáků/tř.

Počet
tříd

11
17

1
1

11,00
17,00

0

0

0

0
28

0
2

0
14,00

V průběhu školního roku 2007/2008 docházelo ke změnám v počtu žáků. Jeden
žák přešel na jiné gymnázium a jeden žák neprospěl. Z důvodu stěhování neodešel
nikdo.
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5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků a studentů nadaných
V gymnáziích najdeme pochopitelně vzhledem k jejich zaměření největší počet
nadaných žáků. Je proto potřeba je citlivě vést s ohledem na jejich schopnosti, aniž
by docházelo k jejich vyvyšování nad ostatní.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ani žáci individuálně integrovaní ve
školním roce 2007/2008 v EDUCAnet Brno nestudovali.

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do
1. ročníku
Přijímací řízení se konalo letos podruhé. Přijímáni byli žáci do 1. ročníku obou
našich oborů. Na rozdíl od škol zřizovaných kraji nebo obcemi nemusí probíhat podle
správního řádu, což snižuje administrativní zátěž pro vedení školy a její kancelář
a šetří náklady na poštovní služby. To samozřejmě neznamená, že bychom se
neřídili platnými předpisy, naopak dodržujeme je velmi pozorně, ať už se jedná
o vlastní konání přijímacích zkoušek nebo informování rodičů o jejich výsledcích.
Pro přijímací zkoušky jsme použili námi vytvořené testy. Zadávali jsme testy
z obecných studijních předpokladů a ze všeobecného přehledu. Vyhodnocení
proběhlo za pomoci výpočetní techniky s využitím našich zkušených pedagogů
a tabulek zpracovaných v programu MS Excel.
Přijímací zkoušky proběhly v zákonném termínu. Celkem se konalo 5 kol
přijímacího řízení. Číselné údaje o počtu přihlášených a přijatých a o bodovém
hodnocení uvádí Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích a Protokol
o přijímacích zkouškách 2008. Někteří přijatí žáci se bohužel už po rozhodnutí
o přijetí rozhodli studovat jinou školu, proto jsme nedosáhli plánovaného počtu
40 nových studujících - aktuální stav v prvních ročnících je 33 v oboru Informační
technologie – Aplikace osobních počítačů, 22 v oboru Gymnázium všeobecné
čtyřleté a 19 v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté dálkové.
Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení nebyla podána. Ke stížnostem
nedošlo.

Do 1. ročníku byli přijati kromě žáků s bydlištěm v Brně uchazeči
z Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, kraje Středočeského a Zlínského kraje.
Do 1. ročníku nebyl přijat žádný cizinec.
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch žáků všech ročníků celkem– k 30. 6. 2008
Prospěch a docházka žáků všech ročníků

Počet žáků

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
- z toho opakující ročník
Neklasifikováni z některého předmětu

29
3
25
1
0
0

Slovní hodnocení, které by nahrazovalo známky na vysvědčení, škola nepoužívá.
Komisionální opravné zkoušky neprobíhaly.
V rámci zahraničního studia zkoušky neproběhly, neboť žádný z loni přijatých žáků
v zahraničí nestudoval.

II. Výsledky maturitních zkoušek
Kód a název oboru
Maturitní zkouška:
79-41-K/401 Gymnázium
všeob. čtyřleté – denní studium
26-47-M/003 Informační
technologie – aplikace
osobních počítačů - denní
studium
Celkem

Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Předchozí tabulka je de facto předpřipravena pro příští období, neboť první
absolventi opustí školu v roce 2011. Ze stejného důvodu nemůžeme uvádět
úspěšnost maturantů při přijímání na vysoké školy a samozřejmě ani přehled
nezaměstnanosti absolventů školy.
Chování žáků ve školním roce 2007/2008 bylo průměrné. Kromě důtek třídního
učitele a důtek ředitele školy došlo u dvou žáků ke snížení známky z chování.
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8. Úroveň jazykového vzdělávání na škole
Žáci gymnázia EDUCAnet povinně navštěvují hodiny dvou jazyků. Pro všechny je
povinný anglický jazyk a německý jazyk. Jiné jazyky vyučovány nebyly.
Žáci vyšších ročníků budou mít v budoucnu možnost si zvolit konverzaci v jednom
z vyučovaných jazyků jako volitelný předmět.
Anglický a německý jazyk vyučovalo 5 učitelů.
Jazykové vzdělání probíhalo v hodnoceném období obvyklým způsobem, třídy
byly zpravidla děleny na skupiny.

9. Údaje o pracovnících školy
Seznam interních učitelů:
Jméno

funkce

aprobace

Mgr. et Bc. Robert Bednář

ředitel

Z, ZSV

Mgr. Radomír Hloušek

zástupce
ředitele,
výchovný
poradce

D, Z, TV

Bc. Jan Zbořil

učitel

---

RNDr. Ilona Kosková

učitelka

Z, M

Mgr. Monika Komárková

učitelka,
preventistka

poznámka

učil IVT, PVY, TVY

ČJ, VV

Seznam externích učitelů:
Jméno

aprobace

Ing. Libor Babák, Ph.D.

CH

Mgr. Roman Juránek

D, NJ

Mgr. František Juraš

TV, FY

Mgr. Olga Švajdová

TV, BI

MgA. Nikola Slabáková

HV
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poznámka

NJ od 9. 4. 2008

Bc. Eliška Záleská

---

Mgr. Barbora Roubalová

TV, NJ

Mgr. Pavlína Sedláčková

FY, BI

Mgr. Petra Wachsmuthová

AJ, ČJ

Mgr. Danuše Zavřelová

NJ, ČJ

učila AJ

NJ do 8. 4. 2008

Seznam nepedagogických pracovníků:
Jméno

funkce

Barbora Kuklová, DiS.

účetní

poznámka

V seznamu nejsou uvedeny krátkodobé dohody o provedení práce.
Pedagogický sbor můžeme považovat za stabilizovaný.

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a nepedagogů
Akce průběžného studia v rámci DVPP jsou uvedeny v následující tabulce.

Jméno učitele

název akce

datum

Bc. Jan Zbořil

Lektorské dovednosti

6. 11. – 29. 11.

Bc. Eliška Záleská

SJZ z AJ

7. 12.

Mgr. Pavlína Sedláčková

Způsobilost pro práci s el. proudem

2007/2008

Ing. Libor Babák, Ph.D.

Aplikace matematiky v ekonomii

2007/2008

Mgr. Monika Komárková

PPP – Specifické poruchy učení

28. 2. – 10. 4.

Mgr. Monika Komárková

PPP – Minimalizace šikany

16. 6.

Mgr. Monika Komárková

Prevence soc. patologických jevů

2007/2008

Mgr. Roman Juránek

Sdružení abeceda

2007/2008
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Mgr. Roman Juránek

JAME – kurz německého jazyka

2007/2008

MgA. Nikola Slabáková

Studium hudební teorie a pedagogiky

2007/2008

Barbora Kuklová, DiS.

Odborná příprava požárních preven.

19. 3.

11. Údaje o dalších aktivitách školy
11.1. Zájmové aktivity
Jsme si vědomi, že život školy se nesestává jen z povinných aktivit. Proto chceme
podporovat zájmovou činnost žáků, která se nejčastěji uskutečňuje formou kroužků.
„První vlaštovkou“ v tomto směru byl ve školním roce 2007/2008 kroužek
programování, jehož náplň vystihuje už název tohoto zájmového útvaru. Vedl jej
Bc. Jan Zbořil a dále kroužek sportovních her, který vedl Mgr. František Juraš.
V březnu jsme ve spolupráci se sesterskou firmou EDUCAnet Outdoor Team
uspořádali zimní výcvikový kurz. Náplní bylo především lyžování, ale také informace
o správném chování na horách a první pomoci. Lokalita Kranjska Gora ve Slovinsku
se ukázala jako dobře zvolená, ať už z důvodu dobré dopravní dostupnosti nebo
různorodých lyžařských terénů, vhodných pro lyžaře všech stupňů pokročilosti.
V měsíci říjnu a dubnu jsme uspořádali týdenní výměnný pobyt s naší sesterskou
školou na Kladně. Každé dopoledne probíhala výuka a v odpoledních hodinách se
žáci zúčastnili nejrůznějších akcí spojených s poznáváním okolí. Ohlasy v řadách
žáků byly převážně kladné.

11.2. Zapojení do soutěží
Zapojení školy do soutěží vypovídá mnohé o aktivitě a úrovni žáků, ale také
o snaze a ochotě učitelů pracovat s nimi ve svém volném čase a zvyšovat jejich
schopnosti, znalosti a vědomosti nad rámec povinné výuky. V minulém školním roce
nebyla naše účast v předmětových olympiádách a dalších soutěžích nijak výrazná.
Je to okruh činností, v nichž máme co zlepšovat.

11.3. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů
Funkci preventistky zastávala Mgr. Monika Komárková. Vystupovala velmi aktivně,
dobře spolupracovala s žáky a ostatními učiteli. Během školního roku se účastnila
schůzek výchovných poradců pořádaných pedagogicko – psychologickou poradnou.
Na začátku školního roku sestavila Minimální preventivní program školy, podle
nějž se řídila při plánování svých aktivit v oblasti specifické a nespecifické prevence.
Již v září 2007 se uskutečnil adaptační kurz, zaměřený na budování nového
kolektivu jednotlivých tříd. Proběhl v Baldovci a jeho hlavní cíl se podařilo splnit.
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Ohlasy v řadách žáků byly kladné.
Ve školním roce proběhlo na škole též mapování nežádoucích jevů se
zohledněním na jednorázovou nebo opakovanou zkušenost, kde se objevily jako
největší problém zkušenosti s látkami společensky tolerovanými, jako je kouření
a alkohol.

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Inspektoři ČŠI pod vedením Ing. Ilony Ptáčkové navštívili školu ve dnech
13. a 14. května 2008. O inspekci požádal ředitel školy. Předmětem bylo hodnocení
naplňování platných učebních dokumentů a jejich soulad s právními předpisy ve
středních školách podle § 174 odst. 2) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů. Dále hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání
poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona.
Škola byla v oblasti úrovně výuky hodnocena nadstandardně. Výuka byla
efektivní, účelně byla využívána výpočetní technika, struktura vyučovacích hodin
využívala zájmu žáků a inovativní metody podporovaly aktivní učení. Jako
nadstandardní byl hodnocen i realizovaný systém hodnocení žáků.
Škola splnila podmínky pro udělení zvýšené státní dotace.

Inspektoři ČŠI pod vedením Ing. Ilony Ptáčkové na žádost ředitele školy provedli
dne 27. srpna 2008 státní kontrolu podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb.,
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem kontroly byla kontrola vedení dokumentace školy dle ustanovení § 28
odst. 1 písm. a) až k) školského zákona; kontrola povinných údajů o dítěti, žákovi
nebo studentovi uvedených v evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrice)
podle § 28 odst. 2 školského zákona; kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního
řádu podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona; kontrola, zda ředitel
školy nebo školského zařízení plní povinnosti ředitele podle ustanovení § 164
školského zákona; kontrola plnění povinností ředitele školy nebo školského zařízení
ve vztahu k činnosti školské rady podle ustanovení § 167 a 168 školského zákona.
Kontrolním zjištěním nebylo v žádném bodě předmětu kontroly zjištěno porušení
právních předpisů.
Inspekční zpráva a další dokumenty vztahující se k inspekci jsou k nahlédnutí na
webu ČŠI a u ředitele školy.

Strana 10 (celkem 13)

13. Seznam příloh
1. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za školní rok
2007/2008
2. Zápis ze zasedání školské rady dne 10. 10. 2008
3. Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení ve školním
roce 2007/2008

Datum zpracování zprávy:
6. 10. 2008

Datum projednání v školské radě:
10. 10. 2008

Podpis ředitele a razítko školy:

Podpis předsedy školské rady:

Mgr. et Bc. Robert Bednář

RNDr. Ilona Kosková
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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Tato zpráva pojednává o stavu poskytování informací za školní rok 2007/2008.

Dle ustanovení § 5 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je
zřízena informační nástěnka na chodbě v přízemí budovy, kde jsou uvedeny
náležitosti:
A. Údaj o umístění zřizovací listiny
B. Organizační struktura školy
C. Údaje o získávání informací
D. Opravné prostředky
E. Přehled nejdůležitějších předpisů
F. Sazebník úhrad za poskytování informací
G. Údaje o statutárním zástupci školy
H. Výroční zpráva o poskytování informací.
Tato nástěnka je průběžně inovována v souvislosti s přijetím nových zákonů,
vyhlášek a nařízení vlády.
Každá žádost o poskytnutí informace je zapsána do zvláštního sešitu.
Počet žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.106/99 Sb.: 0
Počet podaných odvolání ve smyslu zákonů 106/1999 Sb. a 101/2000 Sb.: 0
Rozsudky soudů: 0
Podstatné části rozsudků: nejsou
Řízení o sankcích za nedodržení zákonů 106/1999 Sb. a 101/2000 Sb.: 0

V Brně dne 6. 10. 2008
_____________________________
Mgr. et Bc. Robert Bednář
ředitel školy
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