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2 Charakteristika školy
2.1 Velikost školy
Klvaňovo gymnázium v Kyjově bylo založeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru
města.
Od 1. 1. 2012 došlo ke sloučení Klvaňova gymnázia se Střední odbornou školou
zdravotnickou a sociální, Kyjov pod názvem Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a sociální Kyjov. Výuka probíhala ve stávajích budovách. Od 1. 7. 2015 se
název školy změnil na Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace (dále jen KGaSZŠ). Od školního roku se všechny obory školy –
gymnaziální i zdravotnické vyučují v jedné budově – na třídě Komenského 549/23.
Nejvyšší povolené počty žáků gymnaziálních oborů byly stanoveny na 256 žáků ve
čtyřletém a 512 žáků v osmiletém studijním oboru.
Mezi významné absolventy patří např. plk. MUDr. Karel Macháček (lékař čsl. letců
v R.A.F.), genmjr. Vladimír Nedvěd (velitel 311. bombardovací perutě R.A.F.), prof. PhDr.
Oldřich Bělič, DrSc. (jazykovědec), prof. MUDr. et RNDr. Bohumil Sekla, DrSc. (zakladatel
české lékařské genetiky), Miroslav Tichý (fotograf a malíř), armádní generál Sergej Ingr
(ministr národní obrany československé exilové vlády v Londýně a vrchní velitel ozbrojených
sil) nebo Josef Somr (herec ND v Praze).

2.2 Vybavení školy
V budově školy se nachází 13 tříd a 27 odborných učeben (laboratoře a učebny biologie,
fyziky, chemie, učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebny českého jazyka,
matematiky, základů společenských věd, dějepisu a zeměpisu, 6 jazykové učebny, keramická
dílna, odborné učebny pro zdravotnické obory a 3 učebny PC – volně přístupné žákům i
v době mimo výuky). Všechny učebny jsou vybaveny odpovídající didaktickou technikou,
která se pravidelně modernizuje a rozšiřuje. Vyučující mají k dispozici kabinety s PC
připojenými k internetu a na školní síť.
Pohybovým aktivitám žáků slouží 3 tělocvičny. V areálu školy se nachází i hřiště
s umělým povrchem a školní dvůr se stoly pro stolní tenis.
Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny s uzamykatelnými skříňkami, WC, sprchy).
Součástí školy je i moderní kuchyně s jídelnou a školní bufet.

2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, dva zástupci ředitelky a vyučující, jejichž počet se
pohybuje kolem padesáti. Všichni vyučující mají požadovanou odbornou i pedagogickou
způsobilost. Sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý – od mladších spolupracovníků po
zkušené kolegy. Téměř jednu třetinu sboru tvoří absolventi tohoto gymnázia.
Pro zabezpečení výchovně-vzdělávacího procesu jsou ve škole ustanoveny funkce
výchovných poradkyň, školních metodiček prevence a koordinátora školního vzdělávacího
programu. V rámci jednotlivých předmětových skupin jsou ustanoveny předmětové komise.
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2.4 Charakteristika žáků
Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov je spádovou školu pro žáky
ze širokého okolí (Bzenec, Ždánice, Archlebov, Bukovany, Dubňany, Kostelec apod.). Asi 30
procent tvoří žáci z Kyjova.
Úspěšnost absolventů gymnaziálních oborů při přijímání na vysoké školy se
v posledních letech pohybuje mezi 95 % – 99 %. Spektrum škol, na nichž naši absolventi
s úspěchem studují, je velmi široké – od fakult ekonomických, filozofických, právnických,
lékařských a pedagogických až k oborům technickým.
Nadaní žáci dosahují významných úspěchů v krajských, a dokonce i celostátních
a mezinárodních olympiádách, ve sportovních soutěžích a při získávání jazykových certifikátů
v anglickém, německém a francouzském jazyce (úroveň B1 až C1 Společného evropského
jazykového rámce).
K dění ve škole se žáci mohou vyjádřit na schůzkách studentské rady, jichž se účastní
výchovný poradce, na kterého se obracejí se svými připomínkami a požadavky.

2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce


sportovní projekty školy:
 lyžařský výcvikový kurz,
 výběrové lyžařské kurzy v zahraničí – Rakousko,
 sportovní kurzy (cyklo, voda, turistika – dle možností školy, nabídky a zájmu,
 turnaje v košíkové, odbíjené, malé kopané,
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vícedenní zahraniční zájezdy – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Anglie,



kulturně-historické exkurze do Prahy pro žáky třetích ročníků,



kulturně-historické exkurze do Vídně,



každoročně pořádané akce:
 seznamovací den pro nově přijaté studenty primy, adaptační kurz pro nově přijaté
žáky 1. ročníků,
 majáles,
 den otevřených dveří,
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 vánoční koncert v gymnaziální kapli (pro studenty, vyučující a pro veřejnost),
 ples školy,



odborné exkurze,



spolupráce s MU Brno – partnerská škola Masarykovy univerzity v rámci projektu
„Partnerství ve vzdělávání“,



spolupráce s MZLU Brno – Univerzita třetího věku.
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2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty


spolupráce s rodiči:
 rodiče z jednotlivých tříd volí své zástupce do výboru SRPŠ,
 členové výboru SRPŠ se scházejí dle potřeby (cca 4x ročně),
 SRPŠ je důležitým partnerem vedení školy,
 SRPŠ se finančně spolupodílí na některých projektech gymnázia – organizuje ples
KGaSZŠ a přispívá na celou řadu kulturních a sportovních akcí,
 nejméně 2x ročně se mohou rodiče (zákonní zástupci) na třídních schůzkách
informovat o dění ve škole a o prospěchu žáků (o prospěchu se lze informovat
prostřednictvím elektronického systému, prostřednictvím e-mailu nebo je možné
domluvit si individuální schůzku s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů).



spolupráce s městem a s podniky
MKS Kyjov
Městská
knihovna
TJ Jiskra

návštěvy divadelních a filmových představení, ples KGaSZŠ, kurz
tance a společenského chování
Týden knihoven, účast na přednáškách pořádaných knihovnou
pomoc při pořádání sportovních akcí



spolupráce s dobročinnými organizacemi:
 každoročně se naši studenti zapojují do spolupráce s nadací Život dětem –
Srdíčkový den (pořadatelství),
 účastní se akcí pořádných organizací Adra, Bílá pastelka, Světluška,



spolupráce se školskou radou:
 od roku 2005 je při škole zřízena šestičlenná školská rada, jejíž zasedání se stávají
místem hledání možností dalšího rozvoje školy



spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou:
 seminář ŠMP,
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 spolupráce s klinickými psychology při řešení problémů hyperaktivity, bulimie,
anorexie,


vzdělávací akce pro veřejnost:
 jazykové kurzy akreditované MŠMT (AJ, NJ),
 akreditovaný kurz výpočetní techniky (Word, Excel, internet).
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