
Adresa školy:  Gymnázium, Velké Pavlovice, 
Pod Školou 10, příspěvková organizace 
691 06 Velké Pavlovice 

Telefon: 519 428 245, 519 429 258
E-mail: gymnazium@velke-pavlovice.cz

Studijní obory:
79 – 41 – K/41 – čtyřleté gymnázium, určené pro žáky končící 9. ročník ZŠ
79 – 41 – K/81 – osmileté gymnázium, určené pro žáky končící 5. ročník ZŠ

Gymnázium Velké Pavlovice je vede-
no v rejstříku škol MŠMT v Praze. Pů-
vodně bylo zřízeno jako státní gym-
názium. Výuka na škole byla zahájena 
1. září 1996. V důsledku optimalizace 
středního školství v  regionu se škola 
stává k 1. červenci 2004 příspěvkovou 
organizací zřízenou městem Velké 
Pavlovice. Škola poskytuje všeobecné 
gymnaziální vzdělání ve  čtyřletém 
a osmiletém studijním programu. Při-
pravuje žáky pro další studium na vy-
sokých školách. Škola má jednu třídu 
v  osmiletém studijním programu 
a  čtyři třídy ve  čtyřletém studijním 
oboru. Průměrný počet žáků ve třídě 
je 21. Škola je naplněna na plánovaný 
počet dvanácti tříd. Cílová kapacita 
ve  čtyřletém studijním oboru je 120 
žáků, v  osmiletém studijním oboru 
je cílová kapacita 240 žáků. Celková 
kapacita školy je 360 žáků. Školu na-
vštěvují žáci z 30 obcí okresů Břeclav, 
Hodonín a  Brno-venkov. Gymnázium 
využívá pro výuku v  kmenových tří-
dách vlastní samostatnou budovu. 
Škola má dvanáct kmenových tříd, tři 
samostatné učebny pro výuku cizích 
jazyků, jednu učebnu informatiky, 
výtvarný ateliér, knihovnu a  studov-
nu pro žáky školy. Máme vlastní odpo-
činkový a sportovní areál pro míčové 
hry a  atletiku. Pro sportovní vyžití 
žáků slouží posilovna. Pro odbornou 
výuku přírodovědných předmětů 
(chemie, fyzika, biologie) využívá 
škola odborné pracovny. Na  vzhledu 
školy se výzdobou výtvarnými pra-
cemi podílejí žáci a učitelé. Kmenové 
učebny mají moderní audiovizuální 
techniku (externí audio, projektor, 
notebook s  připojením k  internetu). 
Klimatizovaná společenská místnost 
je vybavená datovým projektorem 
a  dostupnou AV technikou. Škola je 
plně vybavena audiovizuální a  počí-
tačovou technikou ve  všech kmeno-
vých třídách, což je jednou z  priorit 
naší školy pro kvalitní výuku.  Naše 
škola připravuje žáky k  dalšímu stu-
diu na  vysokých školách. Ve  školním 
roce 2019/2020 bylo k dalšímu studiu 
přijato 85 % absolventů školy na  ně-
kterou z vysokých škol v ČR. 

Den otevřených Dveří:
11. leDna 2021 
v době od 8.00 do 17.00 hod.
Návštěvu školy je možné dohodnout 
i v jiném termínu telefonicky.

Přijímací řízení:
přihlášky přijímáme do 1. března 2021

Jednotné přijímací zkoušky z matematiky 
a českého jazyka jsou organizovány 
společností CERMAT ve dvou termínech.
Přípravné kurzy z Čj a M organizujeme 
zdarma pro zájemce o osmiletý studijní 
obor od 2. února 2021 do 30. března 2021.

Škola studentům nabízí:
•	 přizpůsobené	časy	vyučování	kvůli	dojíždějícím	studentům	

(výuka končí nejpozději ve 14 hodin)
•	 prospěchové	stipendium	pro	žáky	s prospěchem	do 1,2	a 1,5	
•	 zapůjčení	učebnic,	včetně	jazykových,	ve všech	ročnících	

za úplatu 250 Kč
•	 školní	knihovnu
•	 dobré	vlakové	i autobusové	spojení:	odpolední	spoje	

v hlavních směrech odjíždějí od budovy školy. Spojení je 
zajištěno ve směru na Břeclav, Hodonín, Brno a Hustopeče. 
Rovněž ve směru na Bořetice, Kobylí, Rakvice a Zaječí.

•	 školního	psychologa	a školní	poradenské	pracoviště
•	 partnerství	s Masarykovou	univerzitou	a s	MENSOU	ČR,	

spolupráci s partnerským gymnáziem v Senici
•	 vysoká	připravenost	našich	absolventů	pro	přijetí	a následné	

studium na VŠ (95% úspěšnost)
•	 práci	studentského	parlamentu,	každoroční	pořádání	plesu,	

studentské akademie, zahraničně jazykové pobyty, adaptační 
kurzy pro první ročníky, týdenní lyžařské a sportovně 
turistické kurzy, poznávací zájezdy a exkurze, účast 
na olympiádách…

•	 zájmové	kroužky
•	 projekty	Erasmus	s výjezdem	studentů	do zahraničí,	zapojení	
školy	do OP	VVV

Gymnázium je zapojeno do těchto projektů:
•	 Erasmus	+	KA1,	KA2
•	 CLIL,	MENSA
•	 Edison
•	 SOČ
•	 OP	VVV
•	 projekty	EVVO
•	 výtvarné	dílny

Úspěchy našich ruštinářů
Po tři předchozí roky se studenti velkopavlovického gymnázia úspěšně pro-
bojovali až do celostátního kola v Soutěže konverzace v ruském jazyce, tzv. 
olympiádě a vždy zde vítězně zazářili, přičemž již samotný postup byl ob-
rovským úspěchem, ve stručnosti si připomeneme, že v roce 2017 – 1. místo 
Viola Krausová v kategorii SŠ II, 2. místo Taisiya Voytenko v kategorii SŠ III, 
v roce 2018 – 2. místo Vojtěch Antoš v kategorii SŠ II, v roce 2019  1. místo 
Taisiya Voytenko kategorie SŠ III, 1. místo  Vojtěch Antoš – kategorie SŠ II. 
Zatím co naši absolventi Viola a Vojtěch se ctí prezentují své výborné zna-
losti ruského jazyka jako úspěšní studenti Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity, Taisiya Voytenko byla připravená své loňské zlato obhájit, protože 
i letos zvítězila v krajském kole ve své  kategorii SŠ III. Další studentka školy 
Radka Valná (sexta) sice v I. kategorii v krajském kole skončila na sedmém 
místě, ale i pro ni to byly zkušenosti k nezaplacení pro další studium ruské-
ho jazyka. Dubnové utkání ruštinářů  v celostátním kole se kvůli pandemii 
coronaviru bohužel nekonalo. Taja se pilně připravovala na přijímací zkoušky 
na Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde si přeje studovat  obor 
Ruská kulturní studia. Nezbývá než  popřát všem našim ruštinářům pevné 
zdraví a hodně dalších úspěchů a radostí i v této složité době. Mgr. Jana 
Lorenzová

edison očima studentů
Šest zemí, šest stážistů vyhlížející nové poznatky o české kultuře. Již třetím 
rokem jsme měli možnost hostit zahraniční studenty z různých koutů svě-
ta. Během jednoho týdne studenti gymnázia zhlédli prezentace o Maroku, 
Rumunsku, Gruzii, Rusku, Turecku a  Jordánsku, v  rámci projektu Edison, 
pořádaný organizací AIESEC. Někteří z našich starších studentů doprovázeli 
stážisty během jejich poznávání velkopavlovického okolí. Společně zavítali 
na  návštěvu zdejšího městského úřadu, do  zámeckého parku v  Lednici, 
šlechtitelské stanice ve Velkých Pavlovicích a mnoha dalších míst.
Mysleli jsme, že volejbal hrají studenti po  celém světě (aspoň trochu ob-
stojně), avšak náš čtvrteční zápas nás přesvědčil o opaku. Body nemělo ani 
cenu počítat, a tak Češi porazili zbytek světa. No, kdo by to byl řekl.  Dalším 
cenným poznatkem pro nás bylo zjištění, že k vycestování do ciziny není ply-
nulá angličtina nutnou podmínkou, a tak i průměrná znalost jazyka nebyla 
překážkou. K dorozumění nám většinou stačilo nadšení a smysl pro humor.
Naši hosté byli potěšeni jak ze zdejších tradic, tak ze zájmu z  naší strany 
o jejich domovinu. Věříme, že tento projekt byl vzájemně přínosným a dou-
fáme, že se nám i v příštích letech podaří znovu navázat nové mezinárodní 
vztahy a zase o něco obohatit znalosti našich studentů v (nejen) anglickém 
jazyce.
(Š. Macánová, C. Sedláčková, J. Zámečníková, L. Pejchl, O. Popovský), septima

„Digital employment“
Od pondělí 8. října do pátku 19. října se uskutečnil projekt Erasmus+ u ma-
ďarského Salgótarjánu, jenž byl součástí programu Youth Exchange. Na ten-
to projekt přijelo přes 50 účastníků ze 4 škol. Kromě naší školy se projektu 
zúčastnily dvě skupiny ze Slovenska (Lúčenec a Stará Ľubovňa) a také skvěle 
připravení studenti z Rumunska.
Název celé události „Digital Employment“ by mohl napovídat tomu, že pro-
bíhal v duchu informatiky a digitálního světa, ale ve skutečnosti se jednalo 
o  rozvíjení znalostí o  marketingu a  freelancingu. Projekt k  marketingem 
jsme odstartovali týmovým „hledáním pokladů“, kdy jsme skrývali a poslé-
ze hledali lístečky a dopis dalšího týmu, v němž byl napsán určitý pojem 
spojený s marketingem. Poté již začala ta pravá projektová práce, kdy jsme 
hovořili o různých možnostech v marketingu, z nichž mě nejvíc zaujala dis-
kuze o porovnání kvality a kvantity u produktů marketingových kampaní.
Celý projekt proběhl vysoko nad má očekávání a můžu říct, že jsme si tyto 
dva týdny náramně užili. Na závěr musím jednoduše poděkovat organizáto-
rům projektu Wikovi a Katce, kteří nám vyhověli de facto ve všem. Volný čas 
nám dokázali přizpůsobit perfektně. Poznali jsme se tak navzájem se všemi, 
kdy jsme s nimi hráli vybíjenou, kulečník nebo některé stolní hry.

Ondřej Sláma,oktáva


