
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
VELIKOST ŠKOLY 
− Počet kmenových a odborných učeben odpovídá běžnému provozu maximálně 20 tříd. Kapacita 

školy podle zřizovací listiny je 600 žáků. 

VYBAVENÍ ŠKOLY 
− Většina učeben je vybavena audio a videotechnikou (magnetofon, TV, video, zpětný projektor, 

dataprojektor). 
− Další prostory, které mohou využívat žáci i pedagogové, jsou žákovská knihovna, učitelský klub, 

žákovská studovna, cizojazyčné knihovny, multimediální učebna, posilovna, ateliéry výtvarné 
a hudební výchovy, prostory pro laboratorní a praktická cvičení v přírodovědných předmětech, 
jídelna s výdejnou stravy, tělocvična a dva malé gymnastické sály. 

− Pro výuku informatiky je k dispozici počítačová učebna, žákovská studovna s počítači a přístupem 
na internet, multimediální učebna s řídícím počítačem a uživatelskými stanicemi. Připojení na 
internet je možné ze všech počítačů. Využití počítačů včetně internetu je umožněno žákům i 
učitelům volně i mimo výuku. 

DOSTUPNOST ŠKOLY 
− Naše gymnázium má velmi dobré spojení MHD se všemi částmi města Brna, včetně vlakového 

nádraží Královo Pole, hlavního nádraží a autobusového nádraží. 

KLIMA ŠKOLY 
− Školní budova pochází z konce 20. let minulého století, je umístěna v centru městské části Brno – 

Královo Pole na náměstí s parkem. 
− Pro naši školu je charakteristický otevřený a demokratický přístup k žákům, díky kterému se 

vytváří neformální vztahy a příjemná atmosféra. 
− Vzhledem k tomu, že škola vzdělává i zahraniční žáky, panuje ve škole kosmopolitní atmosféra 

podporující multikulturní výchovu našich žáků. Cizojazyčným studujícím je nabízena individuální 
výuka češtiny mimo vyučovací hodiny. 

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 
− Učitelský sbor je plně aprobovaný, v rámci výuky cizích jazyků zaměstnává škola rodilé mluvčí. 

Učitelé jsou aktivní jako lektoři, organizátoři celostátních a zahraničních konferencí, publikují 
v odborném tisku. Složení a počet členů pedagogického sboru závisí na kapacitě a výkonech školy. 
Při reálné kapacitě 18 – 20 tříd se předpokládá, že na naší škole působí zhruba 44 pedagogů 
(přepočteno). 

− Učitelé pracují v liberálním prostředí, které jim umožňuje využití nejvhodnějších pedagogických 
metod, výukových strategií a vlastního tvůrčího přístupu. 

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 
− Žáci dochází či dojíždí ze všech částí Brna, okolních okresů i ze vzdálenějších regionů; našimi 

žáky jsou i cizí státní příslušníci (děti zahraničních manažerů s dočasným pobytem a imigrantů 
s trvalým pobytem na našem území). 

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
− Na škole probíhají dlouhodobé projekty zaměřené na zahraniční studijní výměny se stálými 

partnerskými školami v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Velké Británii, Slovensku, Maďarsku. 
− Organizujeme zahraniční aktivity pro více škol našeho regionu. 
− Ve spolupráci s English-Speaking Union Czech Republic organizujeme konverzační soutěž Public 

Speaking Competition včetně celostátního kola, navíc pomáháme s organizací mezinárodního 
kola. 

− Škola každoročně pořádá společný koncert žáků partnerských škol (Brno, Utrecht, Vídeň, 
Mnichov, Nitra, Pécs). 



SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI SUBJEKTY 
− Školská rada je ustavena dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě usnesení Rady 

Jihomoravského kraje č. 876/05/R 19. Školská rada má šest členů. 
− Studentská samospráva vyvíjí velmi aktivní činnost – Studentský senát – se podílí na organizaci 

života školy a na přípravě a organizaci mimoškolní činnosti žáků, propagaci školy, plně organizuje 
provoz žákovské studovny. 

− Naše škola zajišťuje ve spolupráci s vysokými školami pedagogické praxe studentů učitelství 
(jsme klinická škola Masarykovy univerzity Brno), naši pedagogové lektorují semináře 
vysokoškolských studentů, naši žáci navštěvují odborná vysokoškolská pracoviště. Předpokládáme 
rozšíření spolupráce v oblasti projektů a grantových úkolů. 

− Spolupracujeme se základními školami. Nejčastěji využívané formy spolupráce jsou společné 
zahraniční aktivity, koordinace jazykové výuky a vzájemná informovanost, jež přispívá k 
snadnější adaptaci žáků v úvodu gymnaziálního studia. 

− Spolupracujeme s Úřadem městské části Královo Pole (společné projekty), naše škola má i 
společné akce se zahraničním odborem Magistrátu města Brna. 

− Na úrovni krajských kol organizujeme soutěže a olympiády v oblasti cizích jazyků. 
− Vedení školy podporuje nadstandardní projekty v rámci minimálního preventivního programu 

(Peer program ve spolupráci s P – centrem, spolupráce se Zdravotním ústavem, Sdružením Podané 
ruce, Acet ČR – Nová naděje, odborem prevence MP Brno a jiné organizace). 

− Pravidelná spolupráce s ESU, Rakouským institutem, Goethe Institutem, Aliance Francaise, 
Jazykovou školou Brno, Kotlářská 9 a se zahraničními ambasádami (Velká Británie, USA, Ghana, 
Německo). 

− Naše škola iniciovala založení English-Speaking Union Czech Republic; zástupci školy se účastní 
akcí tohoto svazu včetně aktivit pořádaných Velvyslanectvím Spojeného království. 

− Jsme zapojeni do sítě škol s ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní 
ekologické výchovy). 

DALŠÍ MOŽNOSTI NABÍZENÉ ŽÁKŮM MIMO VYUČOVÁNÍ: 
− Práce s žáky jiných národností v tzv. Global Education Team 

besedy pro žáky středních i základních škol na téma Život v mé zemi  
besedy představitelů Magistrátu města Brna a MČ Královo Pole  
účast na besedách pořádaných Zahraničním odborem Magistrátu města Brna  

− Nácvik divadelních představení v anglickém jazyce  
− Příprava k jazykovým zkouškám 
− Organizace prázdninových zahraničních studijních pobytů pro jazykově nadané žáky v Německu 
− Výchovný poradce školy pomáhá žákům zejména při 

výběru dalšího uplatnění 
řešení individuálních problémů 
shromažďování statistických údajů o uplatnění našich absolventů 

− Přebory středních škol v atletice, volejbalu, basketbalu, fotbalu, aerobiku, floorbalu, plavání, 
stolním tenisu atd. 

− Kurzy a soustředění ve všech ročnících studijního programu 
− Fakultativní sportovní akce  
− Organizace návštěv večerních představení v různých typech divadel 
− Projekt Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky 
− Víkendové výtvarné ateliéry 
− Soutěže v recitaci a autorském čtení žákovských prací 
− Školní pěvecký sbor 



 
 
Komentář: 
 
Charakteristika školy je zpracována ve shodě se strukturou ŠVP, stručně a přehledně. 
Velmi dobře jsou v ní vystiženy příznivé podmínky pro zejména jazykové vzdělávání žáků 
i široké možnosti jejich zapojení do školních i mimoškolních aktivit, jež pomáhají rozvíjet 
a prohlubovat získané schopnosti a dovednosti žáků. 
 


