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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy:  Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
Identifikátor zařízení: 600 012 859 
IČ školy:   62032178 
Škola sdružuje: Gymnázium    IZO: 000 401 048 
   Školní jídelna – výdejna  IZO: 150 078 072 
Adresa:   Polička, nábřeží Svobody 306, PSČ 572 01 
Zřizovatel školy:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11  
Majitel budovy: Pardubický kraj – Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
Ředitel školy:               Mgr. Miloslav Svoboda  
Zástupce ředitele: Ing. Luboš Slezák 
Telefon:   461 722 102, 461 722 122     
Fax:    461 724 626      
E-mail:   info@gympolicka.cz  
Url:   http://www.gympolicka.cz 
Školská rada:  předseda: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. 
   členové: Mgr. Jan Sigl, Ing. Jiří Pruška   

Prostředí školy 
 Gymnázium Polička je střední všeobecně vzdělávací školou, která připravuje žáky především ke 
studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách a výjimečně pro některá povolání ve státní správě, 
kultuře apod. Ve škole je 8 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. 
 Škola navazuje na tradici učitelského ústavu, který byl založen v 1901, na něj v r. 1919 navázalo 
reálné gymnázium. 

Budova školy je klasickou stavbou střední školy z r. 1901. V letech 1995 – 2002 probíhala 
přístavba moderní tělocvičny, plynofikace, přístavba centrálních šaten, rekonstrukce staré budovy včetně 
opravy a rekonstrukce střechy, fasády, elektroinstalace, datových rozvodů aj.  
 Dokončením přístavby a rekonstrukce se podařilo splnit hlavní úkoly Strategického plánu rozvoje 
výchovy a vzdělávání školy na léta 1998 – 2002. 
  
Spádové školy:  
Úplné základní školy: Masarykova ZŠ Polička, ZŠ Na Lukách Polička, ZŠ Bystré, ZŠ Pomezí, ZŠ Telecí, 
ZŠ Lubná – Sebranice 
Okrajově: ZŠ Radiměř, ZŠ Olešnice, ZŠ Jimramov, ZŠ Proseč, ZŠ Vítějeves, ZŠ Dolní Újezd,  
Neúplné základní školy:   ZŠ Borová, ZŠ Sádek, ZŠ Jedlová, ZŠ Široký Důl, ZŠ Pustá Kamenice, ZŠ 
Rohozná 

 

 

2. Přehled o kapacitě školy 

 

Přehled učeben (ve školním roce 2010/2011) 
 

Označení Podlaží Č. dv. Využití učebny Kapacita Poznámka 

laboratoř Bi 1.NP 120 laboratoř biologie – cvičení z Bi 18 data-projektor 

učebna Bi 1.NP 111 odborná učebna biologie 34 interaktivní tab. 

laboratoř Ch 1.NP 127 laboratorní cvičení z chemie 18 2xPC 

učebna Ch 1.NP 129 odborná učebna chemie 34 interaktivní tab. 

1.P 1.NP 130 kmenová učebna 32  

výdejna obědů 1.NP 117 výdejna obědů 54 míst v jídelně 

kvinta 2.NP 206 kmenová učebna 32  

mailto:info@gympolicka.cz
http://www.gympolicka.cz/
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4.A 2.NP 205 kmenová učebna 32  

JL 1 2.NP 207 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ 18 data-projektor 

JL 2 2.NP 204 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ 20 data-projektor 

JL 3 2.NP 203 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ 19 data-projektor 

kvarta 2.NP 208 kmenová učebna 32  

oktáva 2.NP 209 kmenová učebna 30  

JL 4 2.NP 210 jazyková učebna – NJ, AJ, FJ 18 data-projektor 

3.A 2.NP 211 kmenová učebna 32  

septima 2.NP 212 kmenová učebna 32  

1.A 2.NP 213 kmenová učebna 32  

2.A 3.NP 305 odborná uč. základů spol. věd, kmenová učebna 32 data-projektor 

laboratoř Fy 3.NP 304 učebna a laboratoř fyziky 34 interaktivní tab. 

sekunda 3.NP 303 odborná uč. zeměpisu, kmenová učebna 32 interaktivní tab. 

aula 3.NP 
307 

314,315 
výuka hudební výchovy, shromaždiště školy, 
společenské a kulturní akce 

120 
data-projektor, 
využití veřejností 

JL5 3.NP 308 jazyková učebna – AJ, RJ, NJ, FJ 18 data-projektor 

tercie 3.NP 309 odborná uč. dějepisu, kmenová učebna  34 interaktivní tab. 

sexta 3.NP 310 odborná uč. českého jazyka, kmenová učebna 34 data-projektor 

LVT 1 3.NP 311 laboratoř výpočetní techniky 12 interaktivní tab. 

Tv př. 1NP 509 sportovní hala – 2 skup., výuka tělesné výchovy 32 využití veřejností 

cvičební sál př. 1NP 516 výuka tělesné výchovy 16 využití veřejností 

klubovna př. 1NP 517 místnost pro žáky 30  

výtvarná výchova př. 2NP 613 učebna pro výtvarnou výchovu 30 data-projektor 

modelovna př. 2NP 611 učebna pro výtvarnou výchovu – modelovna 10 keramická pec 

LVT 2 př. 2NP 614 laboratoř výpočetní techniky 12 data-projektor 

posilovna 1 př. 2NP 602 posilovna  využití veřejností 

posilovna 2 př. 2NP 601 posilovna  využití veřejností 

studovna a 
multimediální st. 

př. 3NP 708 
místnost pro žáky, multimediální studio – 
zpracování zvuku a obrazu 

22 
10xPC + 4xPC, 
multimediální st. 

hřiště   venkovní hřiště – košíková, tenis   

 

Škola je vybavena rozsáhlou počítačovou sítí s přenosovou rychlostí 1 a 2 Gb/s, která je připojena 
k síti Internet s garantovanou přenosovou rychlostí 6Mb/s bez omezení přenesených dat. Škola provozuje 
vlastní poštovní server. 

Pro výuku informatiky a výpočetní techniky lze využít 2 odborné učebny. Každá je vybavena 13 
počítači, interaktivní tabulí, popř. data-projektorem, skenerem, síťovou tiskárnou a vizualizérem. 
Předmětové komise vlastní svůj notebook a k dispozici jsou i 2 přenosné data-projektory. 

Laboratoř chemie je vybavena laboratorními stoly s rozvodem plynu, studené a teplé vody, vodními 
vývěvami a rozvodem elektrického proudu s možností změny napětí.  

Učebna chemie je opatřena interaktivní tabulí, počítačem a moderní audiovizuální technikou. 
Chemikálie jsou skladovány odděleně od prostor určených pro výuku, s možností ventilace. 

Učebna biologie je vybavena počítačem, interaktivní tabulí a audiovizuální technikou. V laboratoři 
biologie jsou k dispozici mikroskopy, z nichž jeden je osazen digitálním fotoaparátem a kamerou. Ten 
umožňuje přenos obrazu přes PC a data-projektor na projekční plátno. 

Všechny jazykové učebny disponují ovládacím pultem s audiovizuální a výpočetní technikou, 
žákovskými pracovišti se sluchátky pro individuální poslech a data-projektorem.  

V učebně fyziky je instalovaná interaktivní tabule. K dispozici je zde i audiovizuální technika, 
vizualizér, deset žákovských a jeden učitelský počítač pro provádění laboratorních měření v systému ISES, 
rozvod elektrického proudu s možností regulace. 

Učebna výtvarné výchovy je opatřena audiovizuální a prezentační technikou. V modelovně je 
umístěna keramická pec.  
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Učebna dějepisu sloužící též jako kmenová učebna, je vybavena interaktivní tabulí, počítačem, 
vizualizérem, audiovizuální technikou a mapami pro výuku dějepisu.  

Učebna českého jazyka sloužící též jako kmenová učebna, je vybavena počítačem, data-
projektorem, vizualizérem a další audiovizuální technikou. 

Učebna zeměpisu je vybavena novým školním nábytkem, interaktivní tabulí, audiovizuální a 
výpočetní technikou, a zatemňovacím systémem. Slouží též jako kmenová učebna. 

V průběhu školního roku 2005/2006 byla vybudována i odborná učebna pro výuku občanské 
výchovy a základů společenských věd, která také slouží i jako kmenová učebna. 

Aula školy slouží k výuce hudební výchovy, k pořádání společenských a kulturních akcí. Je 
vybavena klavírem Petrof, spojovatelnými židlemi, stoly, počítačem a výkonnou audiovizuální a prezentační 
technikou.   

Tělocvičnu (1100 m2) lze rozdělit stěnou na dvě části, v nichž může paralelně probíhat výuka 
tělesné výchovy ve dvou skupinách. K dispozici je i cvičební sál (vhodný pro aerobik a gymnastiku) a dvě 
posilovny. U budovy tělocvičny je hřiště na košíkovou, běžecké dráhy 60 m, doskočiště pro skok daleký a 
vržiště pro kouli. 

Žáci mohou ve svém volném čase využívat klubovnu a studovnu. Studovna je vybavena deseti 
počítači s připojením k síti internet, síťovou tiskárnou.  

Učitelé a žáci využívají elektronický systém při objednávání, odhlašování a vydávání obědů. 
Přenos dat mezi dodavatelem obědů ZŠ Na Lukách a naší školou je zajišťován pomocí sítě Internet. Dovoz 
obědů zajišťujeme vlastním vozidlem i kapacitami.  

Škola má knihovnu s odbornou literaturou pro učitele i s literaturou pro žáky. 
Ve školním roce 2007/2008 bylo provedena rekonstrukce rozvodů otopného systému v půdní 

vestavbě hlavní budovy školy. 
V roce 2008 bylo v prostorách studovny vybudováno multimediální studio, které slouží nejen pro  

výuku, ale i pro volnočasové aktivity žáků (zvukové nahrávky, zpracování zvuku, úprava digitálního videa a 
digitálních obrázků, barevný tisk, …). 
 

 
 

Multimediální studio – nahrávací studio 
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3. Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2010/2011 škola otevřela jednu třídu osmiletého denního studia oboru vzdělání 
79-41-K/81 Gymnázium (od 1. 9. 2007) a jednu třídu čtyřletého denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 
Gymnázium (od 1. 9. 2009).  
 
Počty žáků a tříd podle délky vzdělávání ve školním roce 2010/2011 (stav k 30. 9. 2010) 
 

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

    79-41-K/401  Gymnázium - všeobecné  (dobíhající obor) 4 roky 2 58 

    79-41-K/41  Gymnázium 4 roky 2 59 

    79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné  (dobíhající obor) 8 roků 2 48 

    79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 6 168 

Celkem  12 333 

 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 
vyučované ve školním roce 2010/2011: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód:   79-41-K/401   (dobíhající obor) 
Název:   Gymnázium - všeobecné Délka vzdělávání: 4 roky 
Číslo jednací:  20 595/99-22 s účinností od 1. 9. 1999 počínaje 1. ročníkem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód:  79-41-K/41  
Název:   Gymnázium   Délka vzdělávání: 4 roky 
Číslo jednací:   14 997/2008-21 s účinností od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem                       
ŠVP:  Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží 

Svobody 306  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód:  79-41-K/801   (dobíhající obor) 
Název:   Gymnázium - všeobecné Délka vzdělávání: 8 roků 
Číslo jednací:    20 594/99-22 s účinností od 1. 9. 1999 počínaje 1. a 5. ročníkem                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód:  79-41-K/81  
Název:   Gymnázium   Délka vzdělávání: 8 roků 
Číslo jednací:   21 594/2007-21 s účinností od 1. 9. 2007 počínaje 1. a 5. ročníkem                       
ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 

306 
 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží 

Svobody 306 
      

Žáci měli možnost profilovat se podle zaměření svého budoucího vysokoškolského studia vhodnou 
volbou volitelných předmětů, a to tří volitelných předmětů ve třetím ročníku (resp. v septimě) a čtyř 
volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku (resp. v oktávě). Mezi volitelnými předměty jsou dle možností školy 
zastoupeny jak předměty humanitní (konverzace v  anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, 
seminář z dějepisu, společenskovědní seminář, seminář z výtvarné výchovy atd.), tak i předměty 
přírodovědné (seminář a cvičení z matematiky, biologie, chemie a fyziky, informatika a výpočetní technika 
atd.). 
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Volitelné předměty 

Třída Předmět h/týd. Třída Předmět h/týd. 

4.A konverzace v Aj 2 3.A+ Sp společenskovědní seminář 2 

Ok konverzace v Aj 2 3.A+Sp seminář z dějepisu 2 

4.A+Ok konverzace v Nj 2 3A+ Sp sem. a cvičení z matematiky 2 

4.A+Ok společenskovědní seminář 2 3.A+Sp sem. a cvičení z  fyziky 2 

4.A+Ok seminář z dějepisu 2 3.A+Sp sem. a cvičení z biologie 2 

4.A+Ok sem. a cvičení z matematiky 2 3.A+Sp informatika a výpoč. technika 2 

4.A+Ok sem. a cvičení z  fyziky 2 3.A+Sp deskriptivní geometrie 2 

4.A+Ok sem. a cvičení z biologie 2 4.A+Ok+Sp seminář z výtvarné výchovy 2 

4.A+Ok informatika a výpoč. technika 2 4.A+Ok+3.A+Sp zeměpisný seminář 2 

3.A konverzace v Aj 2 4.A+Ok+3.A+Sp sem. a cvičení z  chemie 2 

Sp konverzace v Aj 2 4.A+Ok+3.A+Sp seminář z hudební výchovy 2 

 

Nepovinné předměty 

Třída Předmět h/týd. Třída Předmět h/týd. 

více tříd sportovní hry 2 více tříd seminář z výtvarné výchovy 2 

více tříd seminář z hudební výchovy 2 více tříd náboženství 1 

Byla otevřena jedna skupina zdravotní tělesné výchovy, do které byli na doporučení lékaře 
zařazeni žáci se zdravotní indispozicí. 

 

 

4. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Personální zabezpečení výuky odpovídá daným oborům vzdělání a plně zajišťuje kvalitní a plynulý 
chod školy. Počty pracovníků jsou charakterizovány následující tabulkou, kde sloupec „a“ popisuje stav k 
30. 6. 2010 a sloupec „ b“ stav k 30. 6. 2011. 
 
Přepočtení pracovníci  

Pozn.:  Úvazky externích pedagogických pracovníků byly řešeny formou dohody o provedení práce (DPP).  

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2009/2010 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2010) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Ped. 
praxe 

Svoboda Miloslav, Mgr. ředitel školy pro stř. školy   M - Fy 30 

Slezák Luboš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy   Ivt   20 

Adamec Stanislav, RNDr. učitel – výchovný poradce pro stř. školy   Tv - Bi nad 32      

Porovnání personálního zabezpečení škoního roku 2010/2011 s rokem  2009/2010 

Škola Pedagog. prac. 
interní 

Pedagog. prac. 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení prac. 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

 a b a b a b a b a b 

Gymnázium 26,7 27,5 0 0,4 10,5 10,3 36,7 38,2 40 42 
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Dudek Tomáš, Ing. učitel pro stř. školy   Ivt 7 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   Hv - Ped 21 

Feltl Tomáš, Mgr.  učitel pro stř. školy   Ch - Bi 10 

Filipová Božena, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - Dg 28 

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   Čj  - D 23         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   Čj - Aj  15 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - Tv 11 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - Fy  10 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   Čj - Vv 16 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   Čj - Vv 20         

Král Ladislav učitel bez kvalifikace    4 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 4        

Najbertová Marta, RNDr. učitelka – metodik prevence SPJ pro stř. školy   Bi  - Ch 27 

Neřoldová Naděžda, Mgr. učitelka pro stř. školy   Aj  - Čj nad 32 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy   Nj  13 

Petříčková Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   Tv - Nj   24 

Pozdechová Martina, Mgr. učitelka pro stř. školy    Aj - Nj 7 

Prokopová Olga, Mgr. učitelka pro stř. školy   Aj - Rj 31 

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - Fy 11 

Stündlová Kateřina, Mgr. učitelka pro stř. školy   Čj - Ov 18 

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 10 

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy   Bi - Z - Geo  8 

Trávníčková Martina, Mgr. učitelka pro stř. školy   Čj - Fj 21 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   Aj - Z 7 

Velechová Iva učitelka  bez kvalifikace    1 

 
Externí  učitelé 

 
Jmenovitý seznam THP a provozních pracovníků ve školním roce 2010/2011 

(stav k 31. 12. 2010) 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
(vyučuje) 

Ped. 
praxe 

Sedlák Jaroslav, Mgr. učitel externí  (DPP) pro stř. školy náboženství 11 

Svobodová Gabriela, Mgr. učitelka externí  (DPP) pro 2. stupeň ZŠ AJ  2 

Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka externí  (DPP) pro stř. školy Čj  11 

Příjmení, jméno Funkce 

Mrňáková Marie hospodářka 

Stříteská Olga mzdová účetní 

Chadima František správce budovy 

Mrňák Alois správce sportovní haly 

Fridrichová Věra uklízečka 

Kulhánková Růžena uklízečka 

Navrátilová Marie uklízečka 

Sejkorová Marie uklízečka 

Uhlířová Ladislava uklízečka 

Pražanová Marta pracovník v provozu výdejny stravy 

Slavíčková Soňa pracovník v provozu výdejny stravy / správce sportovní haly 

Žižková Jana pracovník v provozu výdejny stravy 
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Personální změny během školního roku 2010/2011  
 

V průběhu školního roku 2009/2010 odešly na mateřskou dovolenou Mgr. J. Borovská (NJ) a Mgr. 
Z. Machková (NJ, D). Od 1. 9. 2010 byla přijata na uvolněné místo vyučujícího německého jazyka Mgr. B. 
Pejcharová. 

K 30. 6. 2010 odešly do starobního důchodu Ing. Jermanová (ZSV, OV) a J. Vetešníková 
(uklízečka), kterou nahradila od 3. 8. 2010 J. Stehlíková. Na uvolněné místo vyučujícího základů 
společenských věd a občanské výchovy byla přijata od 1. 9. 2010 Iva Velechová. Od 1. 10. 2010 nahradila 
paní J. Stehlíkovou paní L. Uhlířová.  

 
 

5. Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 

  

Přijímací řízení proběhlo v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 

 Kritéria pro přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium v I. a II. kole 

 
Prospěch ze ZŠ .........................................................................................  max.  50 bodů 
Přijímací zkouška (testy Scio) – matematika, český jazyk, OSP ...............  max.130 bodů 
Hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný (na ZŠ)...........................          - 50 bodů 

Celkem.......................................................................................................   max.180 bodů  
 
Pořadí uchazečů bylo dáno celkovým počtem získaných bodů. Přijetí uchazečů se řídilo tímto pořadím.  
 
1) Kritérium pro přijetí uchazeče v I. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 115 celkového počtu 

získaných bodů.  
2) Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 95 celkového počtu 

získaných bodů.  
 

 Kritéria pro přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium v I., II. a III. kole 

 
Prospěch ze ZŠ .........................................................................................  max.  20 bodů 
Přijímací zkouška (test Scio) – OSP .........................................................  max.  60 bodů 
Hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný (na ZŠ).........................            - 50 bodů 
Celkem  ......................................................................................................  max.  80 bodů  
 

Pořadí uchazečů bylo dáno celkovým počtem získaných bodů. Přijetí uchazečů se řídilo tímto pořadím.  
 
1) Kritérium pro přijetí uchazeče v I. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 50 celkového počtu 

získaných bodů.  
2) Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 45 celkového počtu 

získaných bodů.  
3) Kritérium pro přijetí uchazeče ve III. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 40 celkového počtu 

získaných bodů.  
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 Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium  (I. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2011)................................................................................     51 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................     51 
Počet přijatých celkem .............................................................................................     31  
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       2 
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…     20 
Vzali zpět zápisový lístek ………………………………………………………………..                   1 
Přijímací zkoušky se konaly ve dnech 26., 27. a 28. dubna 2011.  
 
 Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium (II. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 9. 5. 2011)..................................................................................     10 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................       1 
Počet přijatých celkem .............................................................................................       9 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       1 
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…       9 
Přijímací zkouška se konala dne 19. května 2011.  
 
 Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (I. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2011)................................................................................     37 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................     37 
Počet přijatých celkem..............................................................................................     31 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       2 
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…     29 
Vzali zpět zápisový lístek .……………………………………………………………….                   1         
Přijímací zkoušky se konaly dne 26., 27. a 28. dubna 2011.  
 
 Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (II. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 9. 5. 2011)..................................................................................       1 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................       0 
Počet přijatých celkem .............................................................................................       1  
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…       1 
Přijímací zkouška se nekonala.  
 
 Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (III. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 31. 5. 2011)................................................................................       4 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................       0 
Počet přijatých celkem .............................................................................................       1  
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…       1 
Přijímací zkouška se nekonala.  
 

Přehled o přijatých žácích podle okresů (podle sídla ZŠ k 31. 8. 2011) 
 

 
Obor vzdělání 

 
Délka studia 

 
Přijato celkem 

Přijati ze základní školy 

Z okr. Svitavy Z jiných okresů 
kraje Pardubice 

Z jiných okresů 
mimo kraj Pce 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 28 25 0 3 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 26 0 4 

Celkem  58 51 0 7 
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6.  Výsledky vzdělávání žáků  

 

 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy se snažili vytvořit optimální podmínky pro výchovný a 
vzdělávací proces ve škole. Šlo nejen o to vytvořit vhodné prostorové a materiální zabezpečení, ale i 
motivovat a získat žáky, aby sami měli zájem dosáhnout maximálních výsledků ve vzdělávání a přitom 
rozvíjeli i své vlastní zájmy jak o určitý obor budoucího vysokoškolského studia, tak i zájmy kulturní a 
sportovní. O tom, jak se nám to podařilo, vypovídají i mimoškolní aktivity žáků v různých soutěžích a 
olympiádách i jejich zapojení do kulturního života nejen školy, ale i města.  
 

Přehled výchovných opatření a klasifikace chování ve školním roce 2010/2011 (k  31. 8. 2011) 

 

Třída Počet žáků 
 

2.st. 
z chování 

3. st. 
z chování 

Důtka ředit. 
školy 

Podmíněné 
vyloučení 

Vyloučení 
ze školy 

Pochvala 
ředitele 

  I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol 

1.A 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2.A 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

3.A 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

4.A 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

prima 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 

sekunda 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 9 

tercie 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 

kvarta 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

kvinta 26 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 

sexta 26 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 

septima 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oktáva 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Celkem 331 3 1 0 0 3 5 0 0 0 0 16 46 

 

Ve výchově kladli učitelé především důraz na vzájemné chování žáků, dodržování pravidel 
slušného chování, slušné vystupování ve škole i na veřejnosti. Pokud se někteří žáci dopustili vážnějších 
přestupků proti školnímu řádu, byla jim udělena důtka ředitele školy. Naopak žáci, kteří přispěli svým 
jednáním k dobrému jménu školy, byli odměněni pochvalou třídního učitele nebo ředitele školy a někteří 
z nich v závěru školního roku i knižní odměnou.  
 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2010/2011 (k 31. 8. 2011) 
 

Třída Počet žáků 
 

Prospěli  
s vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Bude 
opakovat  

Odejde 
ze školy 

1.A 30 5 25 0 0 0 0 1 

2.A 28 6 20 2 0 2 0 0 

3.A 30 8 22 0 0 0 0 0 

4.A 28 3 25 0 0 0 0 0 

prima 31 20 11 0 0 0 0 0 

sekunda 30 12 18 0 0 0 0 0 

tercie 24 7 17 0 0 0 0 0 

kvarta 29 12 17 0 0 0 0 0 

kvinta 26 6 19 1 0 0 0 3 

sexta 26 7 18 1 0 1 1 0 

septima 26 2 22 2 0 2 0 0 

oktáva 23 4 19 0 0 0 0 0 

Celkem 331 92 233 6 0 5 1 4 
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Opravné zkoušky ve školním roce 2010/2011 
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět Prospěl(a) 
31. 08. 2011 2.A 2 M, NJ ano, ano 

7.P 2 Bi, F ano, ano 

27. 09. a 28. 09. 2011 6.P 1 Ch, Bi ne 

  
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2010/2011 

 

Profilová část a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ve 4.A se konaly ve dnech 23. až 
26. 5. 2011. Předsedou zkušební komise byl pan Mgr. Daniel Rop z Gymnázia Chrudim. V oktávě se 
zkoušky konaly ve dnech 23. až 25. 5. 2011. Předsedkyní zkušební komise byla paní Mgr. Monika 
Slezáková z Gymnázia Chrudim. 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 30. 
5. až 3. 6. 2011. 

 

Třída Počet žáků 
řádný termín 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Počet žáků 
2. termín 

Prospěl    
2. termín 

Neprospěl 
2. termín 

4.A 28 13 14 1 1 0 1 

oktáva 23 9 14 0 0 0 0 

Celkem 51 22 28 1 1 0 1 

 
Slavnostní vydání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 20. června 2011 v aule gymnázia za 

účasti pedagogického sboru, rodičovské veřejnosti, představitelů města Poličky a SRPŠ. 

 
 

7.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Učitelé se pravidelně zúčastňovali odborných seminářů, přednášek, konferencí a školení. Velká 

pozornost byla věnována vzdělávání k novým maturitám. To probíhalo formou e-learningových kurzů a 
prezenčních školení. 

Mgr. Erika Jiroušová se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno účastní studia k 
rozšíření učitelské kvalifikace - učitelství oboru: Anglický jazyk a literatura pro SŠ.  

Slečna I. Velechová studuje na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. bakalářský studijní program 
Humanitní studia, obor Humanitní studia. 
Pan L. Král studuje učitelství M – Tv na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno. 

 

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a školeních: 
 
Mgr. M. Svoboda semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy 
 semináře k novým maturitám a přijímacímu řízení 
 seminář „Evropské fondy“   
Ing. L. Slezák školení k §11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 seminář k systému školní administrativy Bakaláři 
 seminář k novým maturitám a přijímacímu řízení (SCIO) 
RNDr. S. Adamec konference „O rizikovém chování“  
 konference „Inkluze ve vzdělávání“ pořádaná PPP Ústí nad Orlicí 
 školení a certifikát způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře 
 seminář MU Brno určený pro výchovné poradce 
Ing. T. Dudek seminář k přijímacímu řízení (SCIO) 
 on – line studium zadavatele pro nové maturity 
Mgr. E. Erbesová on – line studium zadavatele pro nové maturity  
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Mgr. T. Feltl  celostátní konference učitelů „Počítač ve škole 2011“ – téma: „Výuka přírodních 
věd a užitečné applety na internetu“  

  školení k §11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 seminář „Evropské fondy“    
Mgr. Filipová seminář „Finanční gramotnost“ 
Mgr. J. Galgociová konference o výuce moderních dějin „I mlčení je lež“ 
 diskusní setkání s učiteli dějepisu ve Vojenském historickém ústavu  
Mgr. M. Jakubcová kurz pro hodnotitele ústní zkoušky společné části MZ z AJ ukončený certifikací 
RNDr. M. Jílek, Ph.D. školení k §11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
Mgr. Z. Kleinová krajská konference pedagogů mediální výchovy v Litomyšli 
Mgr. Kozáková konference „Projektu animace – nová výuková metoda pro školy“ 
Mgr. Krška konference o výuce moderních dějin „I mlčení je lež“ 
RNDr. M. Najbertová seminář pro učitele biologie a chemie „Podzimní škola 2010“ pořádaný Českou 

společností pro biochemii a molekulární biologii 
 on – line studium zadavatele pro nové maturity 
 laboratorní víkend pro středoškolské učitele „Život v půdě a ve vodě“ na JČU v 

Českých Budějovicích 
Mgr. N. Neřoldová konference učitelů anglického jazyka v Brně 
 kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z AJ ukončený 

certifikací.  
Mgr. O. Prokopová kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z AJ ukončený 

certifikací 
 kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z RJ ukončený 

certifikací 
Mgr. Pejcharová kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z NJ ukončený 

certifikací  

Mgr. J. Petříčková seminář nakladatelství KLETT - seznámení s novou verzí učebnice DIREKT I 
 kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z NJ ukončený 

certifikací. 
Mgr. Pozdechová kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z AJ ukončený 

certifikací 
Mgr. Sigl školení k §11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
Mgr. K. Stündlová semináře filosofie a religionistiky na Pardubické univerzitě (Islám a judaismus – 

arabská identita a Izrael; Filosofie dějin – Homo faber, politická filosofie; Současné 
ubírání myšlení – aktuálnost sporu o univerzálie ve vztahu k vědě; Postmoderní 
svět a myšlení) 

Ing. Škavrada, Ph.D. školení k §11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
   on – line studium zadavatele pro nové maturity 
Mgr. P. Tišl  Comenius Lifelong Learning Program - stáž na škole Lord Wandsworth College 

(Velká Británie) - nové výukové metody, praktická cvičení, zařazení exkurzí v 
kurikulu. 

 školení a certifikát způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře  
Mgr. M. Trávníčková studium k nové maturitě - Hodnotitel písemných maturitních prací a Hodnotitel 

ústních maturitních zkoušek z ČJL 
kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z FJ ukončený 
certifikací 

Mgr. J. Vavřín kurz pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky společné části MZ z AJ ukončený 
certifikací 

Iva Velechová on – line studium zadavatele pro nové maturity 
semináře filosofie a religionistiky na Pardubické univerzitě (Islám a judaismus – 
arabská identita a Izrael; Současné ubírání myšlení – aktuálnost sporu o 
univerzálie ve vztahu k vědě)   
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve dnech 10. - 15. září 2010 se skupina vybraných žáků pod vedením Mgr. J. Vavřína a Mgr. M. 
Jakubcové zúčastnila zahraniční exkurze do jižní Anglie a Walesu. Účastníci zájezdu poznali krásy mnoha 
míst výše jmenovaných zemí. 

Dne 5. října 2010 se naše škola představila veřejnosti na Burze škol ve Svitavách. Škola se 
prezentovala i na základních školách naší spádové oblasti. Ředitel školy navštívil schůzky rodičů žáků 
9.tříd, kde informoval o možnostech vzdělávání na naší škole, o jejím prostředí, o přijímacím řízení apod. 
Škola rovněž rozeslala informační materiál všem spádovým školám a pozvala jejich žáky na Den 
otevřených dveří, který se konal 2. prosince 2010. 

Ve dnech 29. září až 8. října 2010 se Mgr. P. Tišl zúčastnil zahraniční stáže na škole Lord 
Wandsworth College ve Velké Británii zaměřené na nové výukové metody, praktická cvičení a zařazování 
exkurzí v kurikulu. Tato stáž byla realizována v rámci projektu „Comenius Lifelong Learning Program“. 

V průběhu měsíce října se žáci 1.A a kvinty zúčastnili on-line testování Vektor Modul 1 (Scio). 
Testování proběhlo z většiny předmětů, ve kterých se žáci výše uvedených tříd vzdělávají. 

Ve dnech 11. až 13. října 2010 proběhla na naší škole akce MAG'10 – maturitní generálka 
písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky podle Vyhlášky 274/2010 Sb.  

Žáci 3.A a septimy spolu s výchovným poradcem a svými třídními učiteli navštívili 3. listopadu 2010 
v Brně veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2010. 

Ve dnech 2. – 4. prosince 2010 se zúčastnilo 52 žáků naší školy třídenního poznávacího zájezdu 
do Německa. Cílem byla města Drážďany, Postupim a Berlín. Žáci měli možnost navštívit a prohlédnout si 
jak historické památky a stavby, tak se seznámit se současností těchto měst. Předvánoční termín zájezdu 
umožnil také návštěvu adventního vánočního trhu v Drážďanech. K relaxaci a odpočinku byla určena 
návštěva zábavního parku Tropical Islands nedaleko Berlína. 

V pátek 21. ledna 2011 proběhl v prostorách Tylova domu za účasti poličské veřejnosti tradiční 
studentský ples naší školy. 

Dne 3. února 2011 se na naší škole pod vedením Ing. M. Škavrady, Ph.D., RNDr. M. Najbertové a 
za pomoci našich žáků uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D.  

Žáci vyšších ročníků se dne 15. října 2010 zúčastnili veřejné sbírky na podporu programů pro 
nevidomé a slabozraké „Bílá pastelka“ a dne 8. ledna 2011 „Tříkrálové sbírky“ organizované Charitou 
Polička. 

V lednu a únoru 2011 proběhly tři lyžařské výcvikové kurzy, kterých se zúčastnili žáci kvinty (30.1.-
4.2.2011, Čenkovice v Orlických horách), 1.A (6.-12.2.2011, Jablonec nad Jizerou) a sekundy (12.-
18.2.2011, Jablonec nad Jizerou). 

Žáci septimy a kvarty zorganizovali pro žáky 6. – 7. ročníků základních škol a odpovídajících tříd 
víceletých gymnázií matematický korespondenční seminář MATES. Součástí semináře bylo též zábavné 
dopoledne a nejlepší řešitelé se zúčastnili třídenního setkání na Baldě u Poličky ve dnech 1. až 3. června 
2011.  

V rámci výuky francouzského jazyka se na naší škole uskutečnily ve dnech 11. až 15. dubna 2011 
tzv. „Divadelní dílny“ určené žákům 3. a 4. ročníku/septimy a oktávy. Jednalo se o jazykově–dramatickou 
výuku pod vedením herce Érica Cénata z divadla Le Theatre de I´imprévu.    

Z 20. na 21. dubna 2011 se zúčastnili žáci septimy a tercie pod vedením Mgr. J. Galgociové  a L. 
Krále na naší škole Noci s Andersenem. 

Ve dnech 26. až 28. dubna 2011 proběhly přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku 
oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium.  

Žáci naší školy ve spolupráci s žáky ostatních poličských škol a Městským úřadem v Poličce 
uspořádali dne 13. května 2011 studentský majáles. Celá akce byla zahájena průvodem od gymnázia na 
Palackého náměstí. V dopoledním programu byly zábavné soutěže a hry pro děti mateřských a základních 
škol, sportovní soutěže a kulturní program na Palackého náměstí a náměstí Bohuslava Martinů. 

Od 23. do 26. května 2011 skládali žáci 4.A a oktávy ústní zkoušky společné části a profilové části 
maturitní zkoušky. Následující týden skládali písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky. 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 

15 

Ve dnech 5. až 10. června 2011 se žáci septimy a 3.A zúčastnili pod vedení L. Krále a Mgr. J. Sigla 
tradičního vodáckého kurzu, který úspěšně proběhl ve vodách Vltavy. 

Úspěšná byla realizace prevence sociálně patologických jevů, zejména protidrogových 
vrstevnických programů, pro něž se nově vyškolilo 19 žáků - lektorů. Úspěch měly především 
Psychohrátky, Ve zdravém těle zdravý duch, adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků, Noc na gymnáziu, 
besedy s vrstevníky v hodinách základů společenských věd, besedy s vrstevníky na okolních základních 
školách atd.  

Škola pořádala pro žáky besedy s různými hosty, zájezdy do divadel, návštěvy koncertů a výstav, 
odborné exkurze z biologie, chemie, dějepisu a zeměpisu apod. 

Významnou součástí mimoškolních aktivit je i účast našich žáků ve vzdělávacích a sportovních 
soutěžích, v nichž dosáhli velmi dobrého umístění. 

 
 

Lyžařský výcvikový kurz třídy 1.A 

 

 

9. Z činnosti předmětových komisí školy  

  

Předmětové komise jsou vytvořeny tak, aby sdružovaly učitele příbuzných předmětů. Zpravidla se 
scházely podle potřeby, minimálně jedenkrát za dva měsíce. Komise projednávaly připomínky ke  ŠVP pro 
gymnaziální vzdělávání, tematické plány, stav odborných učeben, vybavení pomůckami aj. Za hlavní úkoly 
v tomto školním roce považovaly komise proškolení dostatečného počtu pedagogických pracovníků 
k novým maturitám, práci na úpravách ŠVP pro gymnaziální vzdělávání a rozvíjení aktivit žáků v 
mimotřídních a mimoškolních činnostech jako jsou soutěže, olympiády, exkurze apod.  

 

a) Předmětová komise humanitních předmětů 
 
Komise pracovala ve složení Mgr. M. Krška (předseda), Mgr. J. Galgociová, Mgr. Z. Kleinová, Mgr. 

K. Stündlová, Mgr. M. Šplíchalová, Mgr. M. Trávníčková, I. Velechová  
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Olympiády 

 Český jazyk  
Školní kolo: účast žáků 3.P a 4.P 

 1. místo Jan Mičan (3.P) 
 2. místo Kristýna Cihlářová (3.P) a Nikola Kottoniaková (4.P) 
 3. místo Denisa Košková (4.P) 

Účast Kristýny Cihlářové a Jana Mičana v okresním kole.  
Školní kolo: účast žáků 1.A – 4. A, 5.P – 7.P   
Do okresního kola postoupili:  

 Radek Kašpar (5.P) 
 Lenka Romportlová (4.A) 
 Dominika Dudková (2.A) 

Radek Kašpar se umístil na 2. místě v okresním kole a na 7. místě v krajském kole.  

 Dějepis  
Školní kolo: žáci sedmých a osmých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia 
Do okresního kola postoupili:  

David Klepárník (3.P) 
Jan Stodola (2.P) 
Marcela Uhlířová (3.P)  

V okresním kole se umístil David Klepárník  na 2. místě, Jan Stodola na 6. místě. David Klepárník se 
v krajském kole této soutěže umístil na 5. místě a stal se úspěšným řešitelem. Kvalifikoval se do 
celostátního kola, kam však nebyl pozván.  

 
Další soutěže 

 Literární soutěž „Pardubický pramínek“: Adam Bartoš (6.P) – 3. místo v krajském kole 

 Recitační soutěž „Wolkerův Prostějov“: Daniel Vondra (8.P) – čestné uznání 

 Soutěž „Právo pro každý den“ – 2. místo v oblastním kole získalo družstvo 4.P (Filip Raasch, Tomáš 
Vostřel, Tereza Jílková, Barbora Preisslerová) 

 „Historiáda“ – soutěž čtyřčlenných týmu nižších ročníků gymnázií (Matěj Háp, Jan Stodola, David 
Klepárník, Adam Šrámek) – 11. místo z 27 družstev  

 
Exkurze a besedy  

 Didaktický program Papírový svět – dějepisný seminář  

 Exkurze do dětského domova v Poličce – 3.P  

 Dějepisná exkurze do Prahy - Židovské muzeum, Národní divadlo, Pražský hrad – 6.P  

 Beseda s paní Emilií Machálkovou o romském holocaustu – dějepisný seminář  

 Informační kampaň nadace Člověk v tísni „Neonácek! Chcete ho?“ – dějepisný seminář 

 Beseda s brněnským vydavatelem a nakladatelem Adamem Kubátem – 3. P 

 Výstava a přednáška Codex gigas – dějepisný seminář, 4.P, 1.P, 3.P, 7.P, 2.P  

 Přednáška Františka Stárka o samizdatu – 3.A, 7.P  

 Dějepisný projet „Jak náš pradědeček s prabábi ourodu hojnou z pole sklízeli a dlouhé zimní večery na 
Horácku trávili“ – 1.P, 2.P  

 Beseda s PhDr. Milanem Uhdem - dějepisný seminář, 2.A  

 Beseda s chartistou a evangelickým farářem Janem Kellerem – dějepisný seminář 

 Vycházka barokní Poličkou – 3.P, 7.P, dějepisný seminář (11. 1. 2011, 18. 11. 2010, 11. 11. 2011) 

 Beseda s pracovnicí Eurocentra EU Pardubice – struktura a historie EU, euro a jeho budoucnost, vztah 
EU k zemím BRIC apod.  

 Celoroční spolupráce s krajskou metodičkou Mgr. Krouželovou (ankety, dotazníky, organizace soutěží 
v rámci mediální výchovy) + příspěvek do knihy o mediální výchově na naší škole 
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 Dne 26. 1. 2011 „Loučení s Janem Palachem“ - povídání fotografa Pavla Váchy o Praze v těchto 
dnech, čtení spisovatelky Lenky Procházkové z životopisného románu „Slunce v úplňku – příběh Jana 
Palacha“ 

 Ve dnech 7 - 8. 2. 2011 – exkurze ve Vzdělávacím centru Památníku Terezín 

 Workshop v CBM „Šaty dělaj člověka“ – 1.P 

 Přednáška o Oskaru Schindlerovi (Muzeum Svitavy), přednášel Mgr. Radoslav Fikejz – dějepisný 
seminář 

 Výstava a skupinová práce „Tváře literatury“ – 3.P, dějepisný seminář 

 Workshop „Co nás čeká v Malém Tibetu?“ - cestování a migrace v Himalájích, staré tradice, chudoba, 
lidská práva – workshop vedla Mgr. Karin Majerová, o. s. M.O.S.T. Ostrava 

 Exkurze na poličské hradby – DS, 3.P 

 Ve dnech 9. - 11. 6. 2011 exkurze Jedovnice, Rájec, Sloupsko-šošůvská jeskyně, Rudické propadání –
3.P 

 
Divadelní a filmová představení 

 Beseda a předpremiéra filmu "Piko, příběh drogy, která změnila svět" - 1.A – 3.A, 5.P - 7.P  

 Filmové představení "Chlapec v pruhovaném pyžamu" - 2.P - 4.P   

 Pantomimické etudy Patla a Matla - 1.P - 4.P  

 Divadelní představení Těžká Barbora  
 
Další aktivity  

 Dobročinná sbírky Bílá pastelka a Tříkrálová sbírka   

 Akce MF Dnes „Studenti píší noviny“ - zúčastnili se žáci 5.P a 1.A (říjen a listopad 2010, tři otištěné 
příspěvky) 

 Účast 10 žáků na slavnostním předávání darovacích šeků na rozvoj našeho regionu v rámci výuky 
multimediální výchovy + reportáž Michaely Ulrichové ze slavnostního zasedání (zaslána mluvčí 
Pardubického kraje a redakci Jitřenka)  

 Výukový program multimediální výchovy pro kvartu a následné semináře Mgr. Krouželové – 1.A a 5.P  

 Projekt „Finanční gramotnost“ – 4.P 

 Články do Jitřenky o pobytu Ch. Aphinbanpoonpon na našem gymnáziu  

 Majáles – charitativní bazar třídy 3.P pro nadační fond Kapka naděje – vybráno 5 659,- Kč 
 
 

b) Předmětová komise cizích jazyků 

 
Komise pracovala ve složení Mgr. J. Vavřín (předseda), Mgr. M. Jakubcová, Mgr. N. Neřoldová, 

Mgr. Pejcharová, Mgr. J. Petříčková, Mgr. M. Pozdechová, Mgr. O. Prokopová, Mgr. G. Svobodová, 
Mgr. M. Trávníčková. 

Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo čtyřem cizím jazykům – anglickému, německému, 
francouzskému a ruskému jazyku. Probíhala také výuka konverzace v anglickém a německém jazyce. 
Maturitní zkoušku skládali žáci z anglického a německého jazyka. 
 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
Kategorie I. – školní kolo: Simona Soukalová (2.P), okresního kola se žákyně nezúčastnila 
Kategorie II. – školní kolo: Věra Stoudková (4.P), účast v okresním kole  
Kategorie III. – školní kolo: Miroslav Kašpar (6.P), Jiří Bombera (3.A), účast obou žáků v okresním kole    
 
Soutěž cizích jazyků – ruský jazyk 
Kategorie ZŠ – krajské kolo: Filip Raasch (4.P) a Veronika Andrlíková (4.P) – účast 
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Kategorie SŠ1 – krajské kolo: František Košňar (2.A) – 1. místo, Vít Kalvoda (2.A) – 3. místo 
 celostátní kolo: František Košňar (2.A) – 8. místo 

  
Exkurze 

 Zahraniční exkurze do jižní Anglie a Walesu (10. – 15. 9. 2010) 

 Zájezd do Německa pro žáky naší školy (2. – 4. 12. 2010)  
 
Ostatní aktivity 

 Pět žáků z 8.P úspěšně složilo zkoušku z anglického jazyka na Státní jazykové škole v Brně 

 Realizace projektu Nadace Brucke/Most pro žáky třetího ročníku. Společná účast českých a 
německých studentů v Praze v jednodenním programu "S námi za poznáním Prahy". 

 Natočení a realizace filmu Polička, účast v soutěži „Pohlednice z mého města“, uspořádání premiéry 
v aule pro celou školu spojené s dobročinnou aukcí.  

 Beseda s anglicky mluvícím studentem Josephem o jeho životě v Keni v rámci jeho návštěvy a 
projektu Fotbal pro rozvoj  

 Setkání s účastníky akce Fotbal pro rozvoj v Poličce, přednáška o Zambii   

 Úspěšné složení mezinárodní zkoušky First Certificate ( D. Vondra a P.Erbes – 8.P)  

 Návštěva profesora Bělkina spojená s přednáškou o blokádě Leningradu - ve všech skupinách RJ 
 

 

c) Předmětová komise matematiky, fyziky, informatiky a výpočetní techniky a 
deskriptivní geometrie 
 
Komise pracovala ve složení: Ing. T. Dudek (předseda), Mgr. T. Feltl, Mgr. B. Filipová, Mgr. R. 

Jelínková, RNDr. M. Jílek, Ph.D., L. Král, Mgr. M. Krška, Mgr. J. Sigl, Ing. L. Slezák, Mgr. M. Svoboda, Ing. 
M. Škavrada, Ph.D. 

Těžiště práce spočívalo v přípravě žáků na matematickou olympiádu, fyzikální olympiádu, přijímací 
zkoušky a další matematické, fyzikální a informatické soutěže. Všichni vyučující se aktivně zapojili.  

Mgr. Jan Sigl a Mgr. Miroslav Jílek, Ph.D. vedli matematický korespondenční seminář MATES, který 
pořádali žáci septimy a kvarty pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd gymnázií nejen z našeho 
okresu. Součástí semináře bylo také zábavné dopoledne a pro nejlepší řešitele třídenní soustředění na 
Baldě u Poličky, které bylo věnované nejen matematice, ale i zábavným a sportovním hrám.  

Proběhl další ročník soutěže „Klokan“, kterého se zúčastnili všichni žáci nižšího a vybraní žáci 
vyššího stupně našeho gymnázia. 

U RNDr. Miroslava Jílka, Ph.D. 23. 3. 2011 natáčel tým z VÚP Praha virtuální hospitaci v hodině 
fyziky s třídou 6.P, následovala online a offline diskuze k natočené hodině a jejímu hodnocení (viz 
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/11441/virtualni-hospitace-fyzika-mereni-rychlosti-zvuku.html/). 

Mgr. Tomáš Feltl se v dubnu roku 2011 zúčastnil celostátní konference učitelů „Počítač ve škole 
2011“, kde působil také jako lektor v oblasti „Výuka přírodních věd a užitečné applety na internetu“.  

Mgr. Božena Filipová se v prosinci v Praze zúčastnila semináře na téma „Finanční gramotnost“. 
Mgr. Jan Sigl byl v lednu 2011 jmenován do Krajské komise Fyzikální olympiády pro Pardubický kraj. 
 

Matematická olympiáda 
Kategorie Z6 - okresní kolo: Tadeáš Navrátil a Michaela Lopourová (oba 2. - 4. místo – úspěšný řešitel) a  
Iva Coufalová. 
Kategorie Z7 - okresní kolo: Kristýna Šafářová (1. místo – úspěšný řešitel), Daniel Procházka (7. místo – 
úspěšný řešitel) a Jan Stodola (8. místo – úspěšný řešitel) 
Kategorie Z8 - okresní kolo: Vladislav Halva (12. místo – úspěšný řešitel), Nikola Jaščevská (14. místo – 
úspěšný řešitel) a Eliška Flídrová. 
Kategorie Z9 - okresní kolo: Filip Rasch a Jakub Slavíček (oba 7. - 8. místo – úspěšný řešitel) a Tomáš 
Vostřel (12. místo – úspěšný řešitel). 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/11441/virtualni-hospitace-fyzika-mereni-rychlosti-zvuku.html/
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Kategorie C - krajské kolo: Ondřej Klimeš (2. místo), Marek Stodola (3. místo) a Jana Müllerová (8. - 11. 
místo). 
Kategorie B - krajské kolo: Jiří Trnka (6. místo). 
 
Klokan 
Kategorie Junior - Dominika Dudková – 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole. 
 
Pythagoriáda 
Zúčastnily se třídy prima a sekunda. Úspěšné byly Anežka Korábová (2. místo v okr. kole), Markéta 
Štějdířová (9. místo v okr. kole). 
 
Fyzikální olympiáda 
Kategorie F - okresní kolo: Marcela Uhlířová (3. místo – úspěšný řešitel), David Klepárník – (4. místo – 
úspěšný řešitel) a Nikola Jaščevská (11. místo). 
Kategorie E - krajské kolo: postoupil Martin Cecha (10. místo – úspěšný řešitel). V okresním kole obsadil 6. 
místo a stal se úspěšným řešitelem okresního kola. 
Kategorie D - krajské kolo: Ondřej Klimeš (4. místo – úspěšný řešitel), Tomáš Sodomka (8. místo – 
úspěšný řešitel), dále Jiří Tobiáš a Jiří Paulíček (nebyli úspěšní řešitelé) 
Kategorie C - krajské kolo: Jiří Trnka (13. místo – úspěšný řešitel) a František Košnar (nebyl úspěšným 
řešitelem) 
 
Prezentiáda 
Družstvo ve složení Lucie Ptáčková, Simona Mencová a Zlata Slavíčková úspěšně absolvovalo okresní 
kolo a umístilo se na 3. místě v krajském kole.  
 
Pišqworky 
Pětičlenné družstvo gymnázia obsadilo 1. místo v okresním kole, 5. místo v krajském kole. 

 
 

d) Předmětová komise biologie, chemie a zeměpisu 
 
Komise pracovala ve složení: RNDr. Marta Najbertová (předsedkyně), RNDr. Stanislav Adamec, 

Mgr. T. Feltl, Mgr. Michael Krška, Mgr. Petr Tišl, Ing. Michal Škavrada, Ph.D., Mgr. Jan Vavřín 
Letošní rok probíhal ve znamení pokračování výuky podle ŠVP ve 2. ročníku a sextě vyššího 

stupně gymnázia a v kvartě nižšího stupně gymnázia. Členové předmětové komise se jako každoročně 
zaměřili i na přípravu žáků v různých přírodovědných soutěžích a u maturantů na jejich úspěšné 
absolvování přijímacího řízení na VŠ. V průběhu roku řešili metodické a odborné problémy spojené 
s výukou v jednotlivých předmětech.  
     RNDr. Marta Najbertová pracovala nadále jako předsedkyně Krajské komise Biologické olympiády 
pro Pardubický kraj a členka Ústřední komise Biologické olympiády. Podílela se na organizaci krajských kol 
Biologické olympiády v kategoriích A, B, C a společně s kabinetem biologie a chemie ve Svitavách 
zorganizovala a po odborné stránce vedla v říjnu víkendové soustředění pro talentované biology našeho 
kraje. 

Kabinet chemie vedený Ing. Michalem Škavradou, Ph.D. zorganizoval okresní kolo Chemické 
olympiády kategorie D pro žáky  8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků nižšího gymnázia. 

Všichni vyučující se aktivně zapojili do prezentace školy na „Den otevřených dveří“.  V laboratoři 
chemie již tradičně demonstrovali budoucí chemici série zajímavých pokusů, v zeměpisu a biologii byly 
prezentovány samostatné práce našich žáků. 

Společně s předmětovou komisí Mat-Fy-IVT se většina členů komise zapojila do projektu 
„Experimentem k poznání“. Ten byl schválen a tak v následujících letech se většina učitelů zeměpisu, 
biologie a chemie bude řešitelsky podílet na jeho realizaci. Projekt má za úkol usnadnit pronikání a 
využívání experimentálních laboratorních systémů do škol.  
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Samostatné práce žáků 
Schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů a zpracovat miniprojekt měli možnost žáci ve 

většině ročníků. V chemii a zeměpisu byla pak obhajoba samostatné práce součástí maturitní zkoušky.  
Biologie 

 1.P – dva miniprojekty – vyhledávání informací z oboru biologie, herbářování 

 5.P, 1.A, 6.P, 2.A -  miniprojekty na PC na zadané či vybrané téma 

 Seminář z biologie (3.A, 7.P) – seminární práce  

 Seminář z biologie (4.A, 8.P) – zájemci: seminární práce z biologie člověka na doporučené téma s 
prezentací        

Chemie 

 4.P – seminární projekt na zvolené téma z nabídnutých témat – projekty byly prezentovány v rámci 
chemické minikonference, která se uskutečnila 28. 6. 2011 

 5.P, 7.P – samostatné práce žáků realizovány formou problémových miniprojektů s využitím e-
learningového systému 

 Seminář z chemie (3.A, 7.P) – teoretický seminární projekt na zvolené téma, prezentováno formou 
kolokvia v rámci semináře 

 Seminář z chemie (4.A, 8.P) – praktický seminární projekt na zvolené téma, prezentováno u 
maturitní zkoušky 

 
Odborné exkurze a přednášky 

Biologie 

 „Zvládání zátěže“ – 1.P 

 „S tebou o tobě“ – hygiena a sexuální výchova dívek – 1. A 

 „HIV - AIDS“ – interaktivní beseda s  HIV pozitivním – 4.P 

 „Mentální anorexie“ – interaktivní beseda s odborníkem – 3.P 

 Třídenní školní exkurze – poznávání Vysočiny (pobyt ve Skleném) – 1.P 

 Přírodní  rezervace Maštale – 2.P 

 Přírodniny Hané – 3.P 

 Přírodovědná exkurze Vysočinou – 4.P 

 CHKO Pálavské vrchy, Lednice – 5.P 

 Terénní exkurze Městským naučným parkem – 1. A, 5.P 

 ZOO a Botanická zahrada Praha – 2. A 

 Terénní exkurze „Naučnou stezkou u Poličky“ a Městským naučným parkem – 2. A, 6.P 

 CHKO Žďárské vrchy – pobyt na Vysočině – 3. A 

 Exkurze CHKO Pálavské vrchy, NPR Lednické rybníky – 4. A, 8.P 
Chemie 

 Exkurze Vinné sklepy Valtice – technologie výroby vína – 4. A, 8.P 

 Polymerinstitut, a. s., Brno; seznámení s problematikou syntetických polymerních látek – návrh, 
syntéza, analýza, testování vlastností, poloprovozy – 7.P zájemci 

Zeměpis 

 Praha – kulturně-zeměpisná exkurze, památky Prahy a její význam pro cestovní ruch ČR – 4.P 

 Povinná geografická exkurze – Králicko – dvoudenní exkurze je součástí ŠVP; zaměřila se na 
rozvoj metod poznávání fyzické i socioekonomické struktury regionu. Získaná data byla statisticky 
zpracovávána a hodnocena. Setkání s lokálním politikem – 2.A, 6.P  

 Krakow a Osvětim – třídenní zahraniční geografická exkurze – příroda v okolí města, významné 
památky Krakowa, struktura Krakowa jako prorůstání několika měst, realita života v Polsku, Nowa 
Huta – čistá architektura „socialistického realismu“. Osvětim – památník holocaustu – 7.P 

 Litomyšl – geografická exkurze zaměřená na územní plánování a rozvoj města, význam plánování 
a urbanismu pro zdravý rozvoj struktury města, srovnávací analýza Poličky a Litomyšle - ZS 
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Soutěže  
Biologická olympiáda 
Kategorie D - okresní kolo: J. Machek (2.P) 4. místo, Matěj Šimek (2.P) 12.místo 
Kategorie C - okresní kolo: E. Švihlová (4.P) 5.místo, J.Mičan (3.P) 19.místo, D. Pavliš (4.P) 20.místo 
Kategorie B - krajské kolo: T. Hartman (2.A) 12. místo – úspěšný řešitel, H. Hoffmann (5.P) 22. místo  
Kategorie A - krajské kolo: P. Pamánková (8.P) 10.místo, K. Muffová (4.A) 14. místo 
 
Soutěž v poznávání živočichů (pro žáky nižšího stupně gymnázia) 
Oblastního kola se zúčastnilo 19 žáků. M. Háp (1.P), J. Češka aj Machek (oba 2.P), E. Švihlová (4.P)  
postoupili ze své kategorie do okresního kola, ve kterém se nejlépe umístili  M. Háp, J. Češka  a E. 
Švihlová shodně na 5.místě, J. Machek obsadil 7.místo.  
 
Soutěž v poznávání rostlin (pro žáky nižšího stupně gymnázia) 
Oblastního kola se zúčastnilo 6 žáků.    
 
Chemická olympiáda 
Kategorie D - okresní kolo: V. Stoudková (4.P) – 1. místo, E. Švihlová (4.P) – 2. místo 
          krajské kolo:  V. Stoudková – úspěšná řešitelka  
Kategorie C - krajské kolo: J. Trnka (6.P) – 1. místo – absolutní vítěz Pardubického a HK kraje 
Kategorie B - krajské kolo:  Š. Tumová  – úspěšná řešitelka  
Kategorie A - krajské kolo: P. Pamánková (8.P) – 3. místo 
 
Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže AMAVET – P. Pamánková (8.P) - 1. 
místo v krajském kole, cena děkana Chemicko – technologické fakulty Univerzity Pardubice za nejlepší 
chemický projekt – „Stanovení niklu jako alergenu“, 10. místo v národním kole, postup na Mezinárodní 
Verdanského soutěž do Moskvy. 
 
Zeměpisná olympiáda 
Kategorie A - okresní  kolo:  Matěj Šimek (1.P) – 5. místo 
Kategorie B - okresní  kolo:  J. Stodola (2.P) – 1. místo 
                      krajské kolo:  J. Stodola – 1. místo 
                      celostátní kolo:  J. Stodola – 9. místo 
Kategorie C - okresní kolo:  F. Raasch (4.P) – 10. místo 
Kategorie D - okresní  kolo:  H. Hoffmann (5.P) – 5. místo, J. Novotná – 10. místo, V. Kalvoda – 11. místo 
 
Eurorebus 
Účastnila se třída 3.P. Třídní tým se probojoval do krajského kola, kde však výrazného úspěchu nedosáhl. 

 
e) Předmětová komise tělesné výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy 

 
Komise pracovala ve složení RNDr. S. Adamec (předseda), Mgr. E. Erbesová, Mgr. R. Jelínková, 

Mgr. Z. Kleinová, Mgr. I. Kozáková, L. Král, Mgr. J. Petříčková.  
 
Tělesná výchova 

Učitelé tělesné výchovy zajistili konání 3 lyžařských kurzů  (2x v Jablonci nad Jizerou, 1x v 
Čenkovicích v Orlických horách) vodáckého kurzu pro žáky 3.A a 7.P na Vltavě a sportovně kulturního dne 
před hlavními prázdninami. V květnu se podstatnou měrou podíleli na přípravě a organizaci studentského 
majálesu. 

Všichni učitelé průběžně zajišťovali sportovní reprezentaci školy a po organizační stránce 
zabezpečili i řadu soutěží. K těm nejvýznamnějším patří Středoškolská a Školská futsalová liga, okresní 
kolo Středoškolských her v odbíjené dívek i chlapců a okresní kolo Středoškolských her v šachu. 

Částečně byl dovybaven kabinet TV lyžařskou výzbrojí a byl zakoupen gymnastický koberec.  
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Hudební výchova 

Hudební výchova plní ŠVP pro základní a gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží 
Svobody 306. Časová dotace od primy do kvarty je 1 vyučovací hod. týdně, od kvinty do sexty 2 hod. týdně 
volitelně. Seminář z hudební výchovy (2 hod./týdně) je zaměřen na tři různé oblasti: příprava k maturitní 
zkoušce z estetické výchovy – hudební, sborový zpěv a kytarový kroužek. Naši žáci mohou využívat 
zlevněné abonentní vstupenky Kruhu přátel hudby po dobu celé koncertní sezóny a jazzové abonentky 
zdarma na všechny jazzové večery v Divadelním klubu. Letos poprvé měli naši žáci také volné vstupné na 
koncerty Martinů festu. 

Školní výchovné koncerty, besedy a workshopy: 
Dne 23. listopadu 2010 žáci vyššího stupně gymnázia vyslechli ve velkém sále Tylova domu 

životní příběh skladatele Bohuslava Martinů, recitoval Alfréd Strejček a 15 skic pro sólovou violu 
zkomponoval Jaroslav Krček. 

Ve dnech 14. až 19. března 2011 v Poličce zkoušel 120-ti členný symfonický soubor Pražské 
konzervatoře pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka program na zahajovací koncert Pražského jara „Má 
vlast“. Sedmdesát žáků našeho gymnázia přihlíželo třem neveřejným zkouškám.  

Dne 23. března 2011 se uskutečnil zájezd do Brna do na surrealistickou operu Bohuslava Martinů 
„Julietta“. 

Dna 15. dubna 2011 proběhl v Divadelním klubu swingový koncert pianisty Richarda Pogody 
věnovaný Josefu Kainarovi. Na saxofon hrál Miroslav Švihálek. 

Dne 19. května 2011 zazpíval v rámci Martinů festu vokální soubor Gentlemen Singers. Žáci slyšeli 
repertoár od gregoriánského chorálu až po úpravy moderních populárních melodií. 

Dne 16. května 2011 v aule přednášel muzikolog, pedagog, diplomat a skladatel Prof. Jaroslav 
Mihule.  

Dne 20. května 2011 proběhl v Centru Bohuslava Martinů workshop pantomimy pod vedením 
Radima Vizváryho. Třicet žáků si vyzkoušelo v příjemné pracovní atmosféře základy techniky pantomimy. 
Akce byla zakončena setkáním s Borisem Hybnerem. 

Ve dnech 27. – 28. června 2011 na Damašku v Pusté Rybné uzavřel práci v semináři z hudební 
výchovy dvoudenní hudební kurz, který byl zaměřen na harmonizaci a vícehlas.  

Dívčí pěvecký sbor v tomto školním roce vystupoval několikrát v aule naší školy, 3x v DPS Penzion 
Polička, v Divadelním klubu, v Tylově domě, v Centru Bohuslava Martinů, v Schindlerově háji ve Svitavách 
a v Praze na Vyšehradě. 

 Žáci mají další možnosti hudební prezentace na akcích školy (den otevřených dveří, majáles, …)  
 
Výtvarná výchova 

Kabinet výtvarné výchovy se podílel na níže uvedených akcích: 

 Přednáška Ing. Kozáčka pro žáky 5.P a 7.P na téma „Současná moderní architektura“ 

 Prezentace oboru průmyslový design VUT Brno a ukázky tvorby absolventů naší školy  T. Paclíka 
a T. Novotného pro žáky 5.P a 3.P  

 Workshop – tisk tibetských modlitebních šátků v rámci festivalu „Pro Tibet“ (4.P) 

 Workshop v CBM – Zátiší M. Sychry - komponování vlastních zátiší (4.P, 1.P) 

 Účast na výstavě „Rozdává se chudoba“ v rámci „Dne pro Afriku“ (1.P) 

 „Divadlo žije“ – výstava v CBM sloužící jako inspirace pro scénografické návrhy (5.P) 

 Návštěva výstavy absolventů AVU v poličské galerii „Výtvarný salón“ 

 Návštěva výstavy mentálně postižených výtvarníků v Tylově domě 

 Návštěva Galerie Z. Sklenáře v Litomyšli a výstavy B. Reynka v prostorách litomyšlského zámku                   

 Účast v krajské mediální soutěži "Očima studentů gymnázií" v kategorii "Životní prostředí ve 
městech a na venkově" – fotoreportáž (reportáž a tři fotografie), umístění: T. Plšková (3.P) -1. 
místo, P. Šotolová (6.P) – 2. místo,T. Šauerová (3.P) – 3. místo, K. Cihlářová (3.P) – Zvláštní cena 
Českého rozhlasu Pardubice za originální přístup  
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10. Výsledky olympiád, vzdělávacích a sportovních soutěží  

 

Žáci školy se zapojují do olympiád vyhlašovaných MŠMT, do dalších vědomostních soutěží (např. 
středoškolská odborná činnost, biologické soutěže, zeměpisné soutěže, konverzační soutěže, matematické 
soutěže aj.) a také do celé řady sportovních soutěží. Účastí v soutěžích žáci rozvíjejí svůj talent a nadání a 
aktivně prohlubují své profesní zájmy, případně zlepšují svou fyzickou kondici. 
 

Přehled nejlépe umístěných žáků v okresních, krajských a vyšších kolech olympiád a jiných 
vědomostních soutěží  
Soutěž Umístění v okresním 

kole 
Umístění v krajském 
kole  

Umístění v celostátním 
kole 

Olympiáda v českém 
jazyce 

R. Kašpar (5.P) 
    2. místo (kat.II) 

R. Kašpar (5.P) 
    7. místo (kat.II) 

 

Pardubický pramínek   A. Bartoš (6.P) 
    2. místo 

  

Dějepisná olympiáda  D. Klepárník (3.P) 
    2. místo  

D. Klepárník (3.P) 
    5 . místo   

 

Soutěž cizích jazyků – 
ruský jazyk 

 F. Košňar (2.A) 
    1. místo (kat. SŠ1) 
V. Kalvoda (2.A) 
    3. místo (kat. SŠ1) 

F. Košňar (2.A) 
    8. místo (kat. SŠ1) 
 

Matematická olympiáda T. Navrátil (1.P) 
    2.- 4. místo (kat. Z6) 
M. Lopourová (1.P) 
    2.- 4. místo (kat. Z6) 
 

O. Klimeš (5.P) 
    2. místo (kat. C) 
M. Stodola (5.P) 
    3. místo (kat.C) 
J. Trnka (6.P) 
    6. místo (kat. B) 

 

Klokan D. Dudková (2.A) 
    1. místo (kat. Junior) 

D. Dudková (2.A) 
    3. místo (kat. Junior) 

 

Pythagoriáda A.Korábová (1.P) 
    2.místo 

  

Fyzikální olympiáda M. Uhlířová (3.P) 
    3. místo (kat. F)  

O. Klimeš (5.P) 
    4. místo (kat. D)  

 

Prezentiáda  Družstvo: L. Ptáčková, S. 
Mencová, Z. Slavíčková 
(všechny 2.A) 
     3. místo  

 

Pišqworky Družstvo: M. Stodola 
(5.P),O. Klimeš (5.P), V. 
Vyskočilová (5.P), 
F.Košňar (2.A), 
M.Martušin (2.A) 
     1. místo 

Družstvo: M. Stodola 
(5.P), O. Klimeš (5.P), V. 
Kalvoda (2.A),F. Košňar 
(2.A), M. Martušin (2.A) 
     5. místo 

 

Chemická olympiáda V. Stoudková (4.P) 
    1. místo (kat. D) 
E. Švihlová (4.P) 
    2. místo (kat. D) 

J. Trnka (6.P)  
    1. místo (kat. C) 
P. Pamánková (8.P) 
    3. místo (kat. A) 

 

AMAVET 
 

  P. Pamánková (8.P) 
    1. místo  

P. Pamánková (8.P) 
    10. místo 

Zeměpisná olympiáda 
 

J. Stodola (2.P) 
    1. místo (kat. B) 

J. Stodola (2.P) 
    1. místo (kat. B) 

J. Stodola (2.P) 
    9. místo (kat. B) 

Očima studentů 
gymnázií 
(kategorie "Životní 
prostředí ve městech a 

 T. Plšková (3.P) 
    1. místo  
P. Šotolová (6.P) 
    2. místo 

 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 

24 

na venkově") T. Šauerová (3.P) 
    3. místo 
K. Cihlářová (3.P) 
 Zvláštní cena ČRo Pce     

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 
22. 09. 2010 Oblastní kolo v malé kopané žáků 6. - 7. tříd. Žáci naší školy skončili na 4. místě. 
29. 09. 2010 Oblastní kolo přespolního běhu. Družstvo dorostenců (Kalvoda, Košnar, Janoušek, 

Mach R. a Boštík) zvítězilo ve své kategorii. Družstvo ve stejném složení obsadilo 
v okresním kole této soutěže 2. místo.  

04. 10. 2010 Oblastní kolo v malé kopané žáků 8. - 9. tříd. Naše družstvo obsadilo 3. místo.  
04. 10. 2010 Corny středoškolský atletický pohár (krajské kolo). Družstva chlapců a dívek naší 

školy obsadila shodně 6. místo. Nejúspěšnějším závodníkem školy byl V. Kalvoda, který 
zvítězil v běhu na 400 a byl třetí v běhu na 100m.  

20. 10. 2010 Oblastní kolo ve stolním tenise. V kategoriích chlapců 6. - 7. třída, 8. - 9. třída a 
v kategorii SŠ naše družstva zvítězila.   

03. 11. 2010  Okresní kolo ve stolním tenise v Litomyšli. V kategorii 6. - 7. tříd družstvo ve složení, 
Hrstka, Dostál, Erbes a Vojta, zvítězilo. V kategorii 8. - 9. tříd obsadili chlapci velmi 
pěkné 3. místo. 

23. 11. 2010 Oblastní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd. V konkurenci šesti přihlášených družstev 
skončili chlapci na 3. místě. 

26. 11. 2010 Okresní kolo v šachu družstev. V domácím prostředí ve spolupráci s šachovým 
oddílem města Poličky vybojovali naši šachisté 3. místo.  

09. 12. 2010 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd. Soutěž se konala ve sportovní hale naší 
školy, kde naši chlapci zvítězili v základní skupině a ve finále podlehli družstvu ZŠ 
Bystré. 

XI. - XII. 2010 Středoškolská a školská futsalová liga. Tato soutěž se hrála ve třech kategoriích. 
Nejlépe si vedli naši futsalisté v kategorii 6. – 7. tříd ZŠ, ve které postoupili až do 
krajského kola, zde vybojovali 2. místo.  V kategorii 8. – 9. tříd se probojovali žáci naší 
školy do okresního kola. Nejméně úspěšní byli žáci v kategorii SŠ, kteří neprošli přes 
první kolo soutěže. 

05. 01. 2011 Oblastní kolo ve stolním tenise jednotlivců. Z našich reprezentantů si nejlépe vedl M. 
Hrstka, který obsadil celkově 2. místo. O. Erbes získal v soutěži 3. místo.     

28. 01. 2011 Oblastní kolo ve sportovním lezení na umělé stěně.  Družstvo naší školy ve složení 
Báča, Matouš, Kuchta zvítězilo v disciplíně na obtížnost a v disciplíně na rychlost 
skončilo druhé a postoupilo do okresního kola. 

08. 04. 2011 Oblastní kolo v odbíjené dívek 6. – 9. tříd – V konkurenci 4 družstev obsadila děvčata 
z naší školy pěkné 2. místo. 

28. 04. 2011 Okresní kolo soutěže „Hokejbal proti drogám“. Družstva gymnázia v kategoriích 6. - 
7. třída a SŠ zvítězila a stejný úspěch zopakovala v krajském kole této soutěže a 
postoupila tak do celorepublikového finále. Mladší chlapci ve složení: Mikulčák, Martinů, 
Češka, Slaný, Tomšů, Vojta, Lidmila a Jiráň obsadili vynikající 3. místo.  
Starší chlapci ve složení: Telecký, Tobiáš V., Tobiáš J., Štefka, Stelzl, Švanda, 
Hejtmánek, Hemerka a Chlumský prošli soutěží bez porážky, což stačilo na 5. místo. 

28. 04. 2011 Okresní kolo ve volejbalu dívek SŠ. Naše volejbalistky obsadili 4. místo.  
05. 05. 2011 Okresní kolo ve volejbalu chlapců SŠ. Ve sportovní hale školy naši volejbalisté získali 

2. místo.  
12. 05. 2011 Pohár rozhlasu s ČP v atletice žactva - 43. ročník. V kategorii dívek 8. – 9. tříd 

obsadili naše reprezentantky velmi pěkné 2. místo se ziskem 4240 bodů. V kategorii 6. -
7. tříd chlapců získali naši atleti rovněž 2. místo se ziskem 2853 bodů. Za zmínku stojí 
výkon M. Stoudkové ve vrhu koulí, kdy výkonem 7,55m a ziskem 371 bodů obsadila 2. 
místo. Z chlapců na sebe upozornil F. Slaný v běhu na 60m časem 8,3s (413 b.).    
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11. Výchovné poradenství  

 
 Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Stanislav Adamec.  

 Ve školním roce 2010-2011 byly nesporně hlavní událostí státní maturitní zkoušky. Nové maturity 
jsou připravovány nejen ve dvou variantách obtížnosti, ale jsou upravovány tak, aby je mohli vykonat i žáci 
s různým stupněm tělesného postižení nebo s poruchami učení. Aby mohl žák upravené verze státní 
maturitní zkoušky využít, musí být jeho postižení diagnostikováno dlouhodobě, nejpozději rok před 
termínem maturity, kdy ošetřující lékař nebo psycholog či speciální pedagog z pedagogicko-psychologické 
poradny zařadí žáka do příslušné skupiny pro konání státní maturitní zkoušky. Zpravidla je mu poskytnut 
delší časový limit na splnění stejných úloh, jako mají ostatní žáci, nebo může využít pomůcek (např. 
počítač), nebo mu může být při vyplnění záznamového archu nápomocen asistent. Tato variabilita státních 
maturit je jistě krokem správným směrem a zajišťuje tak srovnatelné podmínky pro absolutorium střední 
školy i žákům, kteří jsou znevýhodněni tělesnou či mentální poruchou.  

Ve školním roce 2010-2011 se poprvé zúčastnili třídní učitelé pohovorů žáků 2.A a 6.P o volbě 
dalšího studia na vysoké škole a v návaznosti na zvolený studijní obor i výběru volitelných předmětů pro 3.  
a  4. ročník. Tato spolupráce se velice osvědčila, protože třídní učitel má samozřejmě lepší přehled o 
prospěchu jednotlivých žáků a jeho doporučení zejména při výběru volitelných předmětů byla zasvěcená a 
většinou i samotným žákem akceptovaná. 

Zájem o besedy s vysokoškolskými učiteli či studenty z roku na rok klesá. Je to dáno tím, že na 
webových stránkách vysokých škol získá zájemce prakticky všechny potřebné informace a jistě i tím, že 
přijetí ke studiu na VŠ je mnohem snadnější než v minulosti. Přesto s velice kladnou odezvou se setkala 
beseda Bc. Tomáše Peterky o možnostech studia na PřF MU Brno, která byla doplněna i zkušenostmi, 
které přináší studium právě na MU Brno. Rovněž tradiční setkání Prof. RNDr. Libora Grubhoffera,CSc., 
děkana PřF JČU s našimi žáky bylo velice úspěšné. 

Naše škola opět využívala možnosti, které nabízejí smlouvy o Partnerství ve vzdělání. Tyto 
smlouvy má Gymnázium Polička s MU Brno a s Univerzitou Hradec Králové. Obě univerzity nabídli škole 
besedy se svými učiteli na různá odborná témata, připravily speciální dny otevřených dveří a semináře jak 
pro učitele různých předmětů, tak pro výchovné poradce. 

V průběhu školního roku 2010-2011 nedošlo ve výchovném poradenství k žádným mimořádným 
událostem. Byly řešeny „běžné“ kázeňské přestupky, či prospěchové problémy a několika žákům byl 
umožněn přestup na jinou střední školu. V této souvislosti bych chtěl ocenit přístup všech rodičů, se 
kterými bylo v těchto souvislostech jednáno, neboť se vždy podařilo najít společné stanovisko, které bylo 
vždy ku prospěchu samotného žáka. 

 
Výsledky přijímacího řízení našich absolventů na VŠ a VOŠ 

 4.A oktáva 
Počet absolventů 28 23 

Počet přijatých na VŠ  26 (93%)  19 (83%) 

Počet přijatých na VOŠ 1 (4%) 1 (4%) 

 

 

12. Prevence sociálně patologických jevů  
 
Funkci školního metodika prevence sociálně patologických jevů vykonává RNDr. Marta Najbertová, 

která je i členkou Komise pro prevenci kriminality na MěÚ Polička.  
 Veškeré aktivity v této oblasti vycházely z minimálního preventivního programu gymnázia pro 
školní rok 2010/2011. Akce byly zaměřeny především na vrstevnické (peer) programy a metody aktivního 
sociálního učení, vzdělávání v oblasti zdravý životní styl a výchovu a podporu volnočasových aktivit. Větší 
pozornost byla věnována zlepšení atmosféry v třídních kolektivech i mezi jednotlivými třídami navzájem, 
podpoře vytváření zdravých vztahů mezi spolužáky i mezi žáky a jejich učiteli. Byly vypracovány a podány 
na MěÚ Polička čtyři projekty, pomocí kterých je realizován na naší škole osvědčený preventivní 
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vrstevnický program proti nežádoucím společenským jevům: „Psychohrátky“, „Ve zdravém těle zdravý 
duch“, „Adaptační kurz - pro primu a 1. ročník“ a „Vrstevnický program“ – nadstavbový kurz“ pro již aktivní 
lektory. Všechny projekty byly, když většinou pouze částečně finančně podpořeny. První dva projekty byly 
již zrealizovány, další dva proběhnou na začátku nového školního roku. Na začátku školního roku se 
uskutečnily víkendové „Adaptační kurzy“ žáků prvního ročníku a primy, které potvrdily jejich efektivitu, a 
proto budou kurzy probíhat i v dalších letech, i když finančně většinou v režii samotných účastníků. V říjnu 
2010 proběhlo dvoudenní soustředění lektorů vrstevnického programu a v listopadu bylo vyškoleno během 
dvou víkendových soustředění 15 nových lektorů. Víkendová soustředění zaměřená na prevenci 
nežádoucích jevů patří k silné stránce naší školy a u žáků jsou stále ještě oblíbená a ceněná. Vedle výše 
zmíněných proběhly u tříd nižšího stupně gymnázia kratší pobyty převážně na Vysočině a také oblíbená 
akce „Noc na gymnáziu“, jejichž cílem je především zlepšit soudržnost třídních kolektivů. 
 Během roku se naši žáci zúčastnili dvou dotazníkových průzkumů. V tercii a kvartě na problematiku 
šikany a třída 1.A se zúčastnila „Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách“ zajišťované 
společnosti H.E.L.P. (garantem: Lékařské informační centrum). 

Významnou aktivitou našich žáků je aktivní charitativní účast. Během roku se zapojily celkem čtyři 
třídy a podařilo se jim získat nemalou částku na realizaci adopce na dálku a pomoc nadaci „Kapka naděje“, 
či místní Charitě.   

Svůj volný čas mezi vyučováním i po něm mohou žáci trávit v klubovně vybavené společenskými a 
sportovním hrami, stolem na stolní tenis a také stolním fotbalem. 

 
Během školního roku se uskutečnily následující akce: 
 

a) Vrstevnický program 
Několikaletý program s pyramidovým efektem, kdy skupina vyškolených lektorů z řad žáků působí 

na své vrstevníky a ti zase na další děti v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Program 
je založen na aktivním psychosociálním učení a realizace probíhá formou psychoher. 

 
1. Psychosociální výcvik pro budoucí lektory vrstevnického programu – realizován formou dvou 
víkendových soustředění. Výcvik byl veden psychologem a z finančních důvodů realizován v prostředí 
gymnázia – 19 absolventů (žáci kvinty) obdrželo osvědčení a může působit jako lektoři vrstevnického 
preventivního programu. 
 
2. Působení lektorů na vrstevníky a děti o málo mladší:  

 „Psychohrátky“ – třídenní soustředění v rekreačním středisku Mladočov pro žáky sekundy. 
Zaměřeno na vytváření zdravého životního stylu, sebepoznání, sebereflexi, upevnění zdravého 
postoje ve vztahu k návykovým látkám – bloky vedeny lektory z řad žáků gymnázia (účast 37 žáků) 

 „Adaptační kurz pro 1. ročník“ – víkendové soustředění – interaktivní program, komunikace, 
seznámení, vytváření zdravého kolektivu a vztahů s třídním učitelem a metodikem školní prevence, 
účastnili se i 4 lektoři vrstevnického programu 

 „Noc s Andersenem“ – působení starších spolužáků na mladší, mezitřídní pozitivní vztahy – 
septima a tercie  

 „Noc na gymnáziu“ – interaktivní program pro primu, sekundu a kvartu 

 Činnost lektorů na školách v regionu:  
o Gymnázium Svitavy (žáci primy a prvních ročníků),  
o SOŠ v Poličce (žáci 1. ročníku)  
o ZŠ Masarykova v Poličce a ZŠ Na lukách (žáci osmých tříd). 

Dvouhodinové bloky preventivního protidrogového programu „Drogy? Proč, ne!“ a „Poznej sám 
sebe i druhé“ vedené dvojicí či trojicí lektorů - žáků. Interaktivní program přináší upevnění postoje 
účastníků ve vztahu k návykovým látkám, poskytnutí objektivních informací o návykových látkách a o 
nebezpečí s nimi spojeném, upevnění osobnosti účastníků, jejich sebepoznání, sebereflexe, schopnost 
odpovědně se rozhodnout – celkem asi 270 účastníků. 
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Celkem proběhlo: 
o 8 bloků – pro primu a 1. ročník Gymnázia Svitavy 
o 8 bloků – pro 1. ročník SOŠ v Poličce 
o 10 bloků – pro žáky ZŠ 

 Činnost lektorů na krátkodobých mimoškolních akcích – např. „Mates“ 

 Činnost lektorů v rámci výuky občanské výchovy v nižších ročnících  
  
b) Interaktivní programy a soustředění pro kolektivy 

 Interaktivní program „Sebeobrana proti šikaně“ – PPP Ústí n. O., pracoviště Svitavy – nadstavbový 
blok pro kvartu 

 „Ve zdravém těle zdravý duch“ – celkem 120 žáků 

 „Noc na gymnáziu“ – interaktivní program na soudržnost kolektivu – prima, sekunda, kvarta 

 Vícedenní výlety – pobyt na Vysočině – prima, sekunda, tercie, 3.A 
      
c) Jednorázové aktivity v oblasti zdravého životního stylu 

 Beseda „Zvládání zátěže a adaptace na nové prostředí“ - 1. A 

 Beseda „Metodika efektivního učení a denní režim“- prima, 1. A  

 Beseda „ Čas proměn“ – hygiena a sexuální výchova dívek, prima   

 Beseda „ S tebou o tobě“ – hygiena a sexuální výchova dívek, kvinta ,1.A 

 „HIV – AIDS“ – interaktivní beseda s HIV pozitivním – kvarta 

 „Poruchy výživy a mentální anorexie“ – interaktivní beseda s odborníkem, tercie 

 „Hokej pro rozvoj“ – týden s Keňany – naše družstvo v krajském kole obsadilo 2. místo 
 
d) Ostatní jednorázové preventivní aktivity 

 „My a ti jiní“ – beseda s diskusí vedená Mgr. V. Tvrdíkovou – sexta, 2. A, 3. A  

 „Závislí zoufalci? Ziskuchtiví manipulátoři? Já mezi nimi“ – prevence závislosti na skupině – 
interaktivní beseda s diskusí vedená Mgr. V. Tvrdíkovou – septima 

 Interaktivní projekt pro žáky ZŠ a SŠ – „Finanční gramotnost“ – účast kvarty 

 Účast na „Přehlídce dramatických, hudebních a kulturních vystoupení“ Ústavu sociální péče 
v Bystrém Domov na zámku – nižší ročníky gymnázia 

 „Jeden svět“ – festival dokumentárních filmů o lidských právech – všichni žáci 

 „PIKO“ – film s drogovou problematikou o životě narkomanů, diskuse s producenty a hlavním 
hrdinou filmu – žáci vyššího gymnázia bez maturantů 
 

e) spolupráce s rodiči 

 Rodiče primy se účastnili besedy s psycholožkou „Metodika efektivního učení a denní režim“ 

 

 

13. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

 
Ve školním roce 2010/2011 neproběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. 
 
Ve dnech 8. až 10. 12. 2010 se uskutečnil interní audit zaměřený na nákup čisticích prostředků 

a hygienického materiálu v období 1. čtvrtletí roku 2010. Audit provedl interní auditor RNDr. Miroslav 
Jílek, Ph.D. Při auditu nebyly shledány žádné závady. 
 

Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 12. října 2010 a 
27. dubna 2011. Prohlídky provedli Ing. Škavrada, Ph.D. a J. Kalášek. Byly vyhotoveny zápisy s návrhy 
opatření a předány řediteli školy. Proběhla dvě požární cvičení ve dnech 22. prosince 2010 a 29. června 
2011, kterých se zúčastnili zaměstnanci a žáci gymnázia. 
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Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedla ve dnech 19. až 22. dubna 2011 
prověrková komise ve složení Ing. Slezák, Ing. Dudek, F. Chadima a J. Kalášek. Zjištěné drobné 
nedostatky projednala s ředitelem školy a předala mu zápis o provedené prověrce.  

 
 

14. Rada školy 

 
Ve školním roce 2009/2010 proběhla dvě jednání Školské rady Gymnázia Polička, a to ve dnech 

15. října 2010 a 23. března 2011. Obou jednání se zúčastnili Mgr. Miloslav Svoboda (ředitel školy), JUDr. 
Marie Tomanová, Ph.D. (předseda školské rady), Mgr. Jan Sigl (člen školské rady) a Ing. Jiří Pruška (člen 
školské rady). Zápisy a usnesení z těchto jednání jsou uloženy u ředitele školy. 

 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2010) 
 
 

Provozní dotace 

Dotace na přímé náklady  12 976 000,00 Kč 

Dotace na provoz  4 300 000,00 Kč      

Převod z IF 250 000,00 Kč 

Účelové dotace   268 606,00 Kč 

Dotace celkem 17 794 606,00 Kč 

 

Hlavní činnost 

Náklady celkem 18 882 148,79 Kč 

Mzdy  9 909 077,00 Kč 

OON 65 000,00 Kč           

Pojistné 3 327 041,00 Kč       

Ostatní 5 581 030,79 Kč     

    

Výnosy celkem 18 882 148,79 Kč     

Dotace 17 794 606,00 Kč     

Zúčtování fondů   627 832,00 Kč         

Ostatní výnosy  459 710,79 Kč 

 
 

16. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše škola byla zapojena do dvou rozvojových programů vyhlášených MŠMT a jednoho 

mezinárodního programu:  

 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 

 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním 

 Mezinárodní projekt Comenius Lifelong Learning Program 
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17. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Naše škola v současné době nerealizuje programy v rámci celoživotního učení. 

 

 

18. Předložené a realizované projekty financované z cizích 

zdrojů 

Projekt „Experimentem k poznání“ 
Naše škola otevírá brány zavádění moderních experimentálních systémů do škol celého 

Pardubického kraje. V rámci Operačního programu Vzdělávání ke konkurenceschopnosti, prioritní osy 1, 
oblasti podpory 1.3 – Dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení předložilo naše gymnázium 
grantový projekt „Experimentem k poznání“. Projekt byl v závěru školního roku schválen, byly zahájeny 
práce na jeho realizaci. Je plně financován ve výši 5 350 126 Kč z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky. 

Projekt podporuje zavádění podobných pomůcek do výuky chemie, fyziky, biologie, nebo 
zeměpisu. Moderní laboratorní experimentální systémy nejsou zatím na školách v naší republice příliš 
rozšířeny, přestože patří obecně k prvním aplikacím ICT ve výuce a prokazatelně u žáků zvyšují schopnost 
správného pochopení a interpretace přírodních jevů a procesů. Náš projekt bude usilovat o zaplnění právě 
této mezery. 

Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia nejdříve vytvoří metodické materiály, které 
budou vodítkem pro zavádění těchto nových výukových pomůcek do každodenní výuky. Dalším cílem 
projektu bude seznámit učitele středních a základních škol v našem kraji s možnostmi experimentálních 
systémů formou praktických školení.  

 
 

19. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání  

 
 Na škole v současné době nepůsobí odborová organizace. 

 Na škole velice dobře pracuje SRPŠ Gymnázia Polička. Jeho činnost je zaměřena především na 
ekonomickou pomoc v oblasti podpory talentovaných žáků, oblasti výchovně vzdělávacích, sportovních 

a kulturních aktivit žáků a oblasti materiálního dovybavení školy. Je organizátorem Studentského 
plesu. 

 Škola má uzavřeny smlouvy o partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou Brno a s 
Univerzitou Hradec Králové. Cílem spolupráce je pomoc žákům při volbě dalšího studia, péče o 
nadané studenty, spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů apod. 

 Škola velice úzce spolupracuje s níže uvedenými institucemi: 
o Město Polička 
o Centrum Bohuslava Martinů Polička 
o Městská knihovna Polička 
o Pedagogicko-psycholocká poradna Ústí nad Orlicí 
o SVČ Mozaika Polička 
o Úřad práce Svitavy 
o a další 
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Závěr 
 
a) Silné stránky školy:  

Dlouholetá tradice školy. 
Velmi dobrá spolupráce s městem Poličkou. 
Široká a poměrně stabilizovaná spádová oblast. 
Kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický sbor. 
Velmi dobré prostorové podmínky a moderní vybavení výpočetní technikou spolu s nově 
zařízenými jazykovými a odbornými učebnami. 
Rozvinuté kontakty se zahraničními partnery, široká paleta zahraničních zájezdů. 
Relativně vysoká účast a úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách. 
Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy. 

 
b) Slabé stránky školy: 

Omezené finanční prostředky na přímé náklady, což se např. odráží v zastarávání fondu učebnic a 
žákovské knihovny.  
Omezené finanční prostředky na nenárokové složky platů, které neumožňují ocenit nadstandardní 
práci pedagogů i nepedagogických pracovníků školy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schváleno Školskou radou Gymnázia Polička dne 11. 10. 2011  
 
Předseda: 
 
 
 
 
                                                                                                    
 

 Mgr. Miloslav Svoboda 
                                                                                                    ředitel školy 


