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Dokladem toho jsou studenti,
ktefií si z pfiehlídek soutûÏe
Stfiedo‰kolské odborné ãinnosti,
z pfiedmûtov˘ch a oborov˘ch sou-
tûÏí jiÏ tradiãnû v loÀském ‰kol-
ním roce odnesli první místa.
Závûrem ‰kolního roku byli 
ocenûni Ïáci, ktefií úspû‰nû 
reprezentovali gymnázium v pfied-
mûtov˘ch soutûÏích nebo sportov-
ních utkáních pfii slavnostním 
vyfiazení absolventÛ v blanenském
kinû. Od vedení ‰koly obdrÏeli
kniÏní poukázku, která byla finan-
cována z Rodiãovského sdruÏení.

SOâ je soutûÏí talentovan˘ch stfiedo-
‰kolákÛ v fie‰ení odborn˘ch problémÛ

v osmnácti vûdních oborech. SoutûÏ pro-
bíhá ve tfiech kolech formou soutûÏních
pfiehlídek, kde soutûÏící své odborné prá-
ce obhajují. V̆ sledkem SOâ je samo-
statnû vypracovaná práce nebo uãební
pomÛcka, která je pfiedkládána odborné
porotû k posouzení. Studenti blanenské-
ho gymnázia soutûÏí opakovanû v mno-
ha oborech se skvûl˘m umístûním.

·kola dosahuje vynikajících v˘sled-
kÛ v pfiípravû ÏákÛ na vysoko‰kolské
studium. Mnozí úspû‰ní absolventi se
do ní rádi vracejí, napfi. v dobû projek-
tov˘ch dnÛ, a pofiádají pro studenty
pfiedná‰ky a besedy, mj. i o stáÏích na
vysok˘ch ‰kolách v zahraniãí.

Od kvûtna 2007 je Gymnázium
Blansko partnerskou ‰kolou Masaryko-
vy univerzity v Brnû. V rámci programu
Partnerství ve vzdûlání studenti rÛzn˘ch

fakult pfiedávají ÏákÛm gymnázia infor-
mace o studiu na univerzitû. Dal‰ím pfií-
nosem tohoto programu jsou odborné
pfiedná‰ky pedagogÛ Masarykovy uni-
verzity, které podporují péãi ‰koly o na-
dané studenty.

Úãastníky soutûÏí spojuje zdravá ambi-
ce uãit se novému a dûlat vûci nad rámec
sv˘ch bûÏn˘ch povinností s cílem pomoci
ostatním, ale také zajistit si lep‰í pozici
pro dal‰í studium i konkurenceschopnost
pfii získávání vysnûného zamûstnání.  

O prázdninách ve ‰kole probûhla re-
novace elektroinstalace, takÏe studenti
mají s pfiíchodem nového ‰kolního roku
je‰tû lep‰í a komfortnûj‰í podmínky pro
studium.

Text: Mgr. Jana Îilková, 
Gymnázium Blansko

Foto: Mgr. Franti‰ek Plaãek

Gymnázium v Blansku se vûnuje nadan˘m ÏákÛm 

Renovace elektroinstalace v budovû ‰koly.

Tel.: 776 650 165  
www. pneuservisf1.cz

Nabízím pracovní místo nebo brigádu
pro muže či ženu v Boskovicích. Jedná se o čištění in-
teriéru vozidel, obsluhu mycí linky a ruční mytí vozidel. 

Nástup možný ihned, plat dohodou.


