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V fiíjnu 2014 oslavilo Gymnázium Blansko 65 let existence slavnostním
otevfiením zrekonstruovan˘ch prostor ‰koly. 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDùLÁVÁNÍ

Rekonstrukce probíhala od listopadu
2013 do záfií 2014. V pfiístavbû byla kom-
pletnû vymûnûna okna a vchodové dvefie.
Tfiídy byly vybaveny nov˘mi radiátory
s termoregulaãními ventily a dostaly nové
osvûtlení. V tûlocviãnû byla provedena
v˘mûna oken, její obvodové zdi, nov˘
podhled a podlaha byly zatepleny. Interiér
tûlocviãny doplnilo dfievûné obloÏení stûn. 

Ze spojovací lávky zÛstala zachována
pouze kovová konstrukce, do níÏ byl vsazen
nov˘ fasádní systém. Podlaha a podhled by-
ly zatepleny, stûny obloÏeny dfievem.

Komplexní rekonstrukcí ‰kola získala
celkovû nov˘ a svûÏí vzhled.

Postupn˘mi zmûnami prochází také
vnitfiní vybavení ‰koly díky projektÛm
z Operaãního programu Vzdûlávání pro
konkurenceschopnost.  Z finanãních pro-
stfiedkÛ projektu EU - Peníze stfiedním
‰kolám byla vût‰ina kmenov˘ch uãeben
gymnázia vybavena dataprojektory a dal‰í
IT technikou a celá ‰kola byla pokryta sig-
nálem WiFi. 

V souãasné dobû realizujeme projekt
s názvem Podpora pfiírodovûdného a tech-
nického vzdûlávání na stfiedních ‰kolách
v Jihomoravském kraji. Od fiíjna 2013
jsme vybudovali nové odborné laboratofie
a badatelské centrum, zakoupili moderní
vybavení, napfi. sady Vernier, stavebnice
pro sestavení a programování robotÛ.
V projektu spolupracujeme také s partner-
sk˘mi základními ‰kolami, pro které pfii-
pravujeme programy vzájemného uãení.
Pro na‰e studenty jsme pfiipravili fiadu vol-
noãasov˘ch aktivit, pfiedná‰ky, pfiírodo-
vûdná soustfiedûní a exkurze napfi. do âes-
kého hydrometeorologického ústavu
v Praze, do hvûzdárny v Ondfiejovû atd.
Závûr projektu bude patfiit exkurzím do
vybudovaného centra vûdy  Moravian
Science Centre v Brnû.  

Studenti gymnázia se pravidelnû zapo-
jují do Stfiedo‰kolské odborné ãinnosti.
KaÏdoroãnû soutûÏí ve více neÏ deseti 
oborech s vynikajícím umístûním, napfi.
Viola Florianová s prací v oboru
Zemûdûlství, potravináfiství, lesní a vodní
hospodáfiství získala prvenství v celostát-
ním kole s prací V̆ nos a stolní hodnota
vybran˘ch odrÛd brambor.

O tom, Ïe se ‰kola vûnuje nadan˘m stu-
dentÛm, svûdãí vítûzství Natálie Havránko-
vé v leto‰ním finálovém kole ·panûlské 
olympiády Olimpia Mundo Hispano v Brnû,
postup studenta oktávy A Pavla ·maka do

národního kola Chemické olympiády, t˘m
DEFO sloÏen˘ ze studentÛ septimy
A (hráãi Matûj Kotouãek, Jakub Skoup˘,
Gábina Plchová, Martin Res a Martin

Vesel˘) obsadil na celorepublikovém
grandfinále v pI‰Qworkách skvûlé 3. mís-
to, basketbalov˘ t˘m gymnázia hájil ús-
pû‰nû barvy ‰koly v republikovém finále
ve Îìáru nad Sázavou, odkud ho‰i pfiivez-
li bronzové medaile. 

V rámci dotaãního programu Jihomo-
ravského kraje Do svûta! získala ‰kola pe-
níze na projekt s regionální tematikou
Expedice kostelík, kter˘ se zab˘val v˘-
znamnou historickou památkou Blanska,
a to dfievûn˘m kostelíkem. Realizátofii pro-
jektu podnikli v˘pravu na Podkarpatskou
Rus do obce NiÏní Seli‰tû u Chustu, aby
na‰li místo, kde stál pÛvodnû dfievûn˘ kos-
telík. Cel˘ projekt byl poté prezentován
vefiejnosti v blanenské knihovnû.

Na tuto tradici navázalo gymnázium

dal‰ím projektem s tematikou blanenského
regionu, a to expedicí Histoire de la
Grande Guerre, kter˘ pfiipomíná sté v˘roãí
vypuknutí Velké války v létû 1914.

Program vûnovan˘ blanensk˘m vojákÛm
âeskoslovensk˘ch legií ve Francii byl za-
konãen projekcí krátkého studentského fil-
mu a vernisáÏí v˘stavy fotografií a obrazÛ. 

V záfií 2014 se studenti a uãitelé vypra-
vili na zatím nejdel‰í zájezd v dûjinách
blanenského gymnázia, pfii nûmÏ nav‰tívi-
li pût zemí a ãtyfii hlavní mûsta. Zamífiili
smûrem na severov˘chod a navázali osob-
ní kontakty se spfiátelenou ruskou ‰kolou –
Siversk˘m gymnáziem v Leningradské

oblasti Ruské federace. Vyvrcholením ces-
ty byla náv‰tûva Petrohradu.

Hlavní zásadou uãebního plánu Gymnázia
Blansko je rozloÏení základního uãiva do niÏ-
‰ích roãníkÛ. Postupnû je studentÛm dávána
moÏnost profilace, tj. v˘bûru pfiedmûtÛ podle
jejich zájmu. V maturitním roãníku potom
pfievaÏují volitelné pfiedmûty a semináfie nad
povinn˘mi. ·irok˘m spektrem voliteln˘ch
pfiedmûtÛ a semináfiÛ dává ‰kola studentÛm
prostor pro odpovûdnou volbu, která se odví-
jí od jejich individuálních studijních zájmÛ
a v posledním roãníku také od zamûfiení pro-
filové ãásti maturitní zkou‰ky. Úkolem gym-
názia i v souãasné dobû zÛstává pfiíprava Ïá-
kÛ ke studiu na vysok˘ch ‰kolách.

Absolventi blanenského gymnázia dosa-
hují tradiãnû v˘born˘ch v˘sledkÛ pfii pfiijí-
macím fiízení na vysoké ‰koly ãi univerzity.
Gymnázium Blansko je i nadále 
otevfieno nov˘m a zajímav˘m projektÛm, no-
ví studenti tedy mohou oãekávat takové zpÛ-
soby v˘uky, které budou odpovídat jejich
souãasn˘m potfiebám a poÏadavkÛm. âeká je
svûÏí vzhled ‰koly i moderní technické záze-
mí pfii v˘uce, stejnû jako pfiátel‰tí spoluÏáci,
profesionální t˘m pedagogÛ a ostatních za-
mûstnancÛ.

Gymnázium Blansko, fotogalerie:
www.gymbk.cz
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Vzdûlávání na Gymnáziu v Blansku

Slavnostní otevfiení zrekonstruovan˘ch prostor ‰koly.

Tûlocviãna po rekonstrukci.

Program vzájemného uãení. 

Novû zrekonstruovaná pfiístavba ‰koly.

Demonstraãní pokus na Dni otevfien˘ch dvefií.Jekatûrinsk˘ palác.

Do ãtyfiletého studia 
pfiijímáme 60 ÏákÛ z 9. tfiídy,

do studia osmiletého 
pfiijímáme 

30 ÏákÛ z 5. tfiídy. 
Pfiihlá‰ky ke studiu 

se odevzdávají fiediteli ‰koly
do 15. bfiezna 2015.
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