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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy:  Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
Identifikátor zařízení: 600012859 
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. Vladimír Cecha    

Prostředí školy 
 Gymnázium Polička je střední všeobecně vzdělávací škola, která připravuje žáky především ke studiu 
na vysokých školách a vyšších odborných školách. 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.  
   
Spádové školy:  
Úplné základní školy:  
Masarykova ZŠ Polička, ZŠ Na Lukách Polička, ZŠ Bystré, ZŠ Pomezí, ZŠ Telecí, ZŠ Lubná – Sebranice 
Úplné základní školy - okrajově:  
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 2012/2013) 
Označení Podlaží Č. dv. Využití učebny Kapacita Poznámka 

laboratoř Bi 1.NP 120 laboratoř biologie – cvičení z Bi 18 dataprojektor 

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. 

3.P 1.NP 130 kmenová učebna 32  

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

2.P 2.NP 205 kmenová učebna 32  

2.A 2.NP 206 kmenová učebna 32  

mailto:info@gympolicka.cz
http://www.gympolicka.cz/
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JL 1 2.NP 207 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ, RJ 18 dataprojektor 

JL 2 2.NP 204 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ, RJ 20 dataprojektor 

JL 3 2.NP 203 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ, RJ 19 dataprojektor 

sexta 2.NP 208 kmenová učebna 32  

septima 2.NP 209 kmenová učebna 30  

JL 4 2.NP 210 jazyková učebna – NJ, AJ, FJ, RJ 18 dataprojektor 

1.A 2.NP 211 kmenová učebna 32  

prima 2.NP 212 kmenová učebna 32  

3.A 2.NP 213 kmenová učebna 32  

4.A 3.NP 305 odborná uč. základů spol. věd, kmenová učebna 32 dataprojektor 

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

kvarta 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 
dataprojektor, 
využití veřejností 

JL5 3.NP 308 jazyková učebna – AJ, RJ, NJ, FJ 18 dataprojektor 

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

oktáva 3.NP 310 odborná uč. českého jazyka, kmenová učebna 34 dataprojektor 

LVT 1 3.NP 311 laboratoř výpočetní techniky 15 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 dataprojektor 

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

LVT 2 př. 2NP 614 laboratoř výpočetní techniky 15 dataprojektor 

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. 

venkovní hřiště   venkovní hřiště – košíková, tenis   

 

Škola disponuje rozsáhlou počítačovou sítí s přenosovou rychlostí 1 a 2 Gb/s, která je připojena 
k internetu s přenosovou rychlostí 20Mb/s. Provozuje vlastní poštovní server. Je možné bezdrátové připojení 
k internetu přes školní Wi-Fi síť.   

Pro výuku informatiky a výpočetní techniky lze využít 2 odborné učebny. Každá je vybavena 16 
počítači, interaktivní tabulí, popř. dataprojektorem, skenerem, síťovou tiskárnou a vizualizérem.  

Učebna chemie je opatřena interaktivní tabulí, počítačem a moderní audiovizuální technikou. 
Laboratoř chemie je vybavena laboratorními stoly s rozvodem plynu, studené a teplé vody, vodními vývěvami 
a rozvodem elektrického proudu s možností změny napětí. Chemikálie jsou skladovány odděleně od prostor 
určených pro výuku. 

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 dataprojektor na projekční plátno. 

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

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 jsou 
pracoviště pro práci s keramikou a elektrická vypalovací pec.  

Učebna dějepisu sloužící též jako kmenová učebna, je vybavena interaktivní tabulí, počítačem, 
vizualizérem, audiovizuální technikou a mapami pro výuku dějepisu.  



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

5 

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

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

Ve školním roce 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 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. Škola má 
venkovní sportoviště – hřiště na košíkovou, běžecké dráhy 60 m, doskočiště pro skok daleký a vržiště pro hod 
koulí. 

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 SOU a SOŠ Polička a naší školou je zajišťován přes internet. Dovoz obědů 
zajišťujeme vlastním vozidlem i kapacitami.  

V prostorách studovny bylo 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, …). 

 

 
Laboratoř chemie 

 

 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

6 

3. Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2012/2013 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 2012/2013 (stav k 30. 9. 2012) 

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

    79-41-K/41  Gymnázium 4 roky 4 116 

    79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 8 224 

Celkem  12 340 

 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 
vyučované ve školním roce 2012/2013: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/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 

(1. – 4. ročník) 
 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 

306 (5. – 8. ročník) 
      

Žáci třetího ročníku a septimy měli možnost se profilovat s ohledem na zaměření svého budoucího 
vysokoškolského studia volbou tří profesních předmětů. Žáci čtvrtého ročníku a oktávy doplnili svůj vzdělávací 
program dalšími dvěma volitelnými semináři. Mezi profesními předměty i volitelnými semináři jsou zastoupeny 
jak předměty humanitní, tak i předměty přírodovědné. 

Profesní předměty, volitelné semináře (4.A, oktáva)  

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

4.A+Ok komunikace uměním 3 4.A+Ok informatika a výpočetní technika – prof. 3 

Ok+Ok německý jazyk - profesní 3 4.A+Ok společenskovědní seminář 2 

4.A+Ok ruský jazyk - profesní 3 4.A+Ok seminář z dějepisu 2 

4.A+Ok základy společenských věd - profesní 3 4.A+Ok seminář a cvičení z matematiky 2 

4.A+Ok dějepis - profesní 3 4.A+Ok seminář a cvičení z fyziky 2 

4.A+Ok geografie - profesní 3 4.A+Ok seminář a cvičení z chemie 2 

4.A+Ok matematika - profesní 3 4.A+Ok seminář a cvičení z biologie 2 

4.A+Ok fyzika - profesní 3 4.A+Ok obsluha osobních počítačů 2 

4.A+Ok chemie - profesní 3 4.A+Ok seminář z výtvarné výchovy 2 

4.A+Ok biologie - profesní 3 Ok seminář z hudební výchovy 2 
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Profesní předměty (3.A, septima) 

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

3.A+ Sp komunikace uměním 2 3.A+Sp matematika - profesní 2 

3.A+ Sp německý jazyk - profesní 2 3A+ Sp fyzika - profesní 2 

3.A+ Sp ruský jazyk - profesní 2 3.A+Sp chemie - profesní 2 

3.A+ Sp základy společenských věd - profesní 2 3.A+Sp biologie - profesní 2 

3.A+ Sp dějepis - profesní 2 3.A+Sp informatika a výpočetní technika – prof. 2 

3.A+Sp geografie - profesní 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. 2012 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2013. 
 
Přepočtení pracovníci  

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

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2012/2013 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2012) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Ped. 
praxe 

Svoboda Miloslav, Mgr. ředitel školy pro stř. školy   M - Fy 32 

Slezák Luboš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy   IVT   22 

Adamec Stanislav, RNDr. učitel + výchovný poradce pro stř. školy   Bi - TV  nad 32      

Dudek Tomáš, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 9 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   HV - Ped 23 

Feltl Tomáš, Mgr.  učitel pro stř. školy   Ch - Bi 12 

Filipová Božena, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - DG 30 

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ  - D 25         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   ČJ - AJ  17 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - TV 13 

Pedagog. pracovníci 
interní 

Pedagog. pracovníci 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení pracovníci 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

26,8 27,5 0,5 0,4 9,3 9,3 36,6 37,2 44 44 
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Jelínková Romana, Mgr. učitelka bez kvalifikace ---- 8 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - Fy  12 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka pro zákl. školy    AJ 12 

Lahodová Pozdechová Martina, Mgr.   učitelka pro stř. školy    AJ - NJ 9 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 18 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 22         

Král Ladislav učitel bez kvalifikace   ---- 6 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 6        

Najbertová Marta, RNDr. učitelka + metodik prevence SPJ pro stř. školy   Bi  - Ch 29 

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - D 17 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy   NJ  15 

Petříčková Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - TV   26 

Prokopová Olga, Mgr. učitelka pro stř. školy   AJ - RJ nad 32 

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - Fy 13 

Stündlová Kateřina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - OV 20 

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 12 

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy   Bi - Z - Geo  10 

Trávníčková Martina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - FJ 23 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   AJ - Z 9 

Velechová Iva učitelka  bez kvalifikace   ---- 3 

Vorlíčková Alena, Mgr.  učitelka  pro stř. školy   ČJ - OV 22 

 
 Externí učitelé 

 
Jmenovitý seznam THP a provozních pracovníků ve školním roce 2012/2013 

(stav k 31. 12. 2012) 
Příjmení, jméno Funkce 

Mrňáková Marie hospodářka 

Stříteská Olga mzdová účetní 

Chadima František správce budovy 

Mrňák Alois správce sportovní haly 

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 

 
Personální změny během školního roku 2012/2013  
 

V období od 28. 1. 2013  do 30. 6. 2013 převzala úvazek paní Mgr. Martiny Lahodové Pozdechové 
paní Mgr. Dorota Joann Madejska–Stansbury. Paní Mgr. Martina Lahodová Pozdechová ukončila pracovní 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Vyučuje Ped. 
praxe 

Brhel Miloslav, Mgr. učitel externí  (DPP) pro stř. školy   náboženství ------ 

Svobodová Gabriela, Mgr. učitelka externí  (DPP) pro stř. školy   AJ  3 
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poměr na naší škole k 30. 6. 2013. Ke dni 30. 6. 2013 odešla na předčasný důchod paní Ladislava Uhlířová a 
k 31. 8. 2013 ukončili pracovní poměr paní Marta Pražanová a pan Mgr. Tomáš Feltl.   

 
 

5. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 

  

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. kole 

 
Prospěch ze ZŠ .................................................................................................  max.  50 bodů 
Přijímací zkouška (testy Scio) – matematika, český jazyk, OSP ......................  max.130 bodů 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................  max.  10 bodů 

Celkem...............................................................................................................   max.190 bodů  
 
Pořadí uchazečů bylo dáno celkovým počtem získaných bodů. Přijetí uchazečů se řídilo tímto pořadím.  
 
Kritérium pro přijetí uchazeče v I. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 58 bodů z testů.  
 
 

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

 
Prospěch ze ZŠ .................................................................................................  max.  20 bodů 
Přijímací zkouška (test Scio) – OSP .................................................................  max.  60 bodů 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................    max.    5 bodů 
Celkem  .............................................................................................................  max.  85 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 30 bodů z testu.  
2) Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 28 bodů z testu.  

 
 
 Kritéria pro přijetí do 5. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium ve II. kole 

 
Prospěch ze ZŠ .................................................................................................  max.  50 bodů 
Přijímací zkouška (testy Scio) – matematika, český jazyk, OSP.......................  max. 130 bodů 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................    max.   10 bodů 
Celkem  .............................................................................................................  max. 190 bodů  
 

Pořadí uchazečů bylo dáno celkovým počtem získaných bodů. Přijetí uchazečů se řídilo tímto pořadím.  
 
Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 53 bodů z testů.  
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o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium  (I. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2012)................................................................................     51 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................     51 
Počet přijatých celkem .............................................................................................     37  
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       8 
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…     30 
Přijímací zkoušky se konaly ve dnech 22. a 23. dubna 2013.  
 

o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (I. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2012)................................................................................     39 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................     39 
Počet přijatých celkem..............................................................................................     32 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       3 
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…     29 
Přijímací zkoušky se konaly dne 22. a 23. dubna 2012.  
 

o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (II. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 13. 5. 2013)..................................................................................       4 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................       4 
Počet přijatých celkem .............................................................................................       1 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       0  
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…       1 
Přijímací zkouška se konala dne 27. května 2013.  
 

o Přijímací řízení do 5. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (II. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 13. 5. 2013)..................................................................................       1 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................       0 
Počet přijatých celkem .............................................................................................       1 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       0  
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…       1 
Přijímací zkouška se nekonala. 
 
Přehled o přijatých žácích podle okresů (podle sídla ZŠ k 31. 8. 2013) 

 
 

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, 

 
Obor vzdělání 

 
Délka 

vzdělání 

 
Přijato celkem 

Přijati ze základní školy 

Z okresu Svitavy Z jiných okresů 
kraje Pardubice 

Z jiných okresů 
mimo kraj Pce 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 30 27 2 1 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 29 0 1 

Celkem  60 56 2 2 
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jak se nám to podařilo, vypovídají i mimoškolní aktivity žáků v různých soutěžích a olympiádách, jejich 
zapojení do kulturního života nejen školy, ale i města.  
 

Přehled výchovných opatření a klasifikace chování ve školním roce 2012/2013 (k  30. 6. 2013) 

 

Třída Počet 
žáků 

 

2. st. 
z chování 

3. st. 
z chování 

Důtka 
ředitele 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 1 

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

3.A 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

4.A 29 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 0 

prima 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

sekunda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

tercie 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 

kvarta 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 

kvinta 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

sexta 29 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

septima 24 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 8 

oktáva 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Celkem 340 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 25 48 

 

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 2012/2013 (k 30. 6. 2013) 
 

Třída Počet 
žáků 

 

Prospěli  
s  

vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
 

nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Bude 
opakovat  

Odejde 
ze školy 

Přerušení 
studia 

 
1.A 30 2 28 0 0 0 0 0 0 

2.A 28 5 23 0 0 0 0 0 0 

3.A 29 5 22 2 0 2 0 0 0 

4.A 29 7 20 2 0 1 0 1 0 

prima 30 19 11 0 0 0 0 0 0 

sekunda 31 20 11 0 0 0 0 0 0 

tercie 31 17 14 0 0 0 0 0 0 

kvarta 30 11 19 0 0 0 0 1 0 

kvinta 24 6 18 0 0 0 0 0 0 

sexta 29 10 17 1 1 0 1 1 0 

septima 24 4 19 1 0 0 1 0 0 

oktáva 25 5 20 0 0 0 0 0 0 

Celkem 340 111 222 6 1 3 2 3 0 

 
 
Opravné zkoušky ve školním roce 2012/2013 
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět(y) Prospěl(a) 
28. 8. 2013 3.A 2 Bi, Ch ano, ano 

28. 8. a 29. 8. 2013 4.A 1 NJ, D ano, ano 
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 2. 5. až 
7. 5. 2013. 

Ústní zkoušky profilové části a společné části maturitní zkoušky ve 4.A se konaly ve dnech 20. až 23. 
5. 2013. Předsedou zkušební komise byl pan RNDr. Hynek Vojanec z Gymnázia Hlinsko. V oktávě se tyto 
zkoušky konaly ve dnech 20. až 22. 5. 2013. Předsedou zkušební komise byl pan Mgr. Jaromír Kroužil 
z Gymnázia Litomyšl. 

 

Třída Jarní termín Podzimní termín 

Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

4.A 27 12 15 0 1 0 0 1 

oktáva 24 14 9 1 2 1 1 0 

Celkem 51 26 24 1 3 1 1 1 

 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ žáků proběhlo v pátek 31. 

května 2013 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 i nadále věnována vzdělávání k novým maturitám, které probíhalo jak formou e-learningových 
kurzů, tak formou prezenčních školení. 

Paní Mgr. Barbora Pejcharová úspěšně ukončila první rok studia k rozšíření učitelské kvalifikace na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - učitelství oboru Anglický jazyk a literatura pro ZŠ.  

Slečna I. Velechová studuje na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., bakalářský studijní program 
Humanitní studia, obor Humanitní studia. 
 

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a školeních: 
 
Mgr. M. Svoboda Semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy 
 Seminář k novým maturitám pro management škol, Pardubice 
 Seminář k přijímacím zkouškám, Pardubice (Scio) 
Ing. L. Slezák Seminář k projektu „Spisová služba Pardubického kraje“, Pardubice 
 Seminář k novým maturitám pro management škol, Pardubice 
 Seminář k přijímacím zkouškám, Pardubice (Scio) 
RNDr. S. Adamec Seminář pro výchovné poradce pořádaný Masarykovou univerzitou Brno, Brno   
 Seminář pro výchovné poradce pořádaný PPP Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 
 Seminář pro předsedy maturitních komisí, Svitavy (NIDV Pardubice) 
Ing. T. Dudek   „Seminář pro příjemce podpory 1.5 EU – peníze středním školám“, Pardubice 

Mgr. T. Feltl  Celostátní konference učitelů základních a středních škol „Počítač ve škole 2013“, 
Bystřice nad Pernštejnem 

 „Digitální technologie ve výuce“, Seč (NIDV Praha) 
 „PASCO konference 2013“, Praha (Profimedia Praha, a. s.) 
 Dvoudenní kurz komunikačních a prezentačních dovedností absolvovaný v rámci 

výcviku lektorů v projektu EXPOZ, Polička (Lepší firma s. r. o.)  
Mgr. Filipová  „Konference o nové podobě maturitní zkoušky z matematiky“, Pardubice 
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Mgr. J. Galgociová Seminář „Jak učit o normalizaci?“,Praha (Člověk v tísni) 
   Seminář „Využití médií ve výuce dějepisu“, Praha ( ÚSTR Praha)   
Mgr. Renata Jelínková „Konference o nové podobě maturitní zkoušky z matematiky“, Pardubice 
Mgr. Romana Jelínková Odborná příprava „Hodnotitel ústní zkoušky“ – CJ 
Mgr. E. Jiroušová Odborná příprava „Hodnotitel ústní zkoušky“ – CJ 
RNDr. M. Jílek, Ph.D. „Konference o nové podobě maturitní zkoušky z matematiky“ 
   Ustavující seminář projektu „Elixír do škol“ nadace Depositum Bonum 

Dvoudenní kurz komunikačních a prezentačních dovedností absolvovaný v rámci 
výcviku lektorů v projektu EXPOZ, Polička (Lepší firma s. r. o.) 

Mgr. Z. Kleinová Konzultační seminář „Hodnotitel písemných maturitních prací“ 
Doplnění odborné přípravy „Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ“ – ČJL 

L. Král Školení energetických manažerů, Pardubice 
RNDr. M. Najbertová Schůzka koordinátorů a předsedů krajských komisí Biologické olympiády – program 

Excelence, Pardubice 
Mgr. O. Prokopová Vzdělávací program „Nové trendy ve výuce ruského jazyka“, Hradec Králové 

(Pedagogická fakulta UHK) 
Mgr. B. Pejcharová „Deutschlehrertag“ - setkání učitelů spojené s účastí na odborných seminářích, Praha 

(Goethe institut Praha) 
Seminář „Práce s filmy a videoklipy ve výuce německého jazyka“, Moravská Třebová 
(Goethe institut Praha) 

Mgr. J. Petříčková „Deutschlehrertag“ - setkání učitelů spojené s účastí na odborných seminářích, Praha 
(Goethe institut Praha) 
Seminář „Práce s filmy a videoklipy ve výuce německého jazyka“, Moravská Třebová 
(Goethe institut Praha) 

Mgr. J. Sigl Dvoudenní kurz komunikačních a prezentačních dovedností absolvovaný v rámci 
výcviku lektorů v projektu EXPOZ, Polička (Lepší firma s. r. o.) 

Mgr. K. Stündlová Seminář „Změny v občanském právu“, Brno  
Seminář k opravě maturitních slohových prací z ČJL, Pardubice 
Doplnění odborné přípravy „Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ“ – ČJL 
Praktický seminář „Poskytování pomůcek pro zrakově postižené, slabozraké a 
nevidomé“ – Tyfloservis 

Ing. M. Škavrada, Ph.D. Dvoudenní kurz komunikačních a prezentačních dovedností absolvovaný v rámci 
výcviku lektorů v projektu EXPOZ, Polička (Lepší firma s. r. o.) 

Mgr. P. Tišl  Další vzdělávání pro výkon funkce školního maturitního komisaře, Brno 
Dvoudenní kurz komunikačních a prezentačních dovedností absolvovaný v rámci 
výcviku lektorů v projektu EXPOZ, Polička (Lepší firma s. r. o.) 

Mgr.Trávníčková Doplnění odborné přípravy „Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ“ – ČJL 
Mgr. J. Vavřín Dvoudenní kurz komunikačních a prezentačních dovedností absolvovaný v rámci 

výcviku lektorů v projektu EXPOZ, Polička (Lepší firma s. r. o.) 
Mgr. A. Vorlíčková Konference „Naše odpovědnost za obsah sociálních médií: Využití, příležitosti a rizika 

v pedagogické praxi“ 
 školení „Internetový marketing v Dobrém webu“ 

školení „Nová média v Dobrém webu“ 

 
 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Adaptační kurzy tříd 1.A a primy se uskutečnily ve dnech 7. – 8. září 2012 (1.A) a 15. – 17. září 2012 
(prima).  
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Ve dnech 10. až 16. září 2012 proběhl na našem gymnáziu výměnný pobyt žáků a učitelů z partnerské 
školy v německém Tangermünde. Účastníci pobytu poznali mnoho zajímavých míst nejen města Polička a 
jejího nejbližšího okolí, ale i celé České republiky.  

Dne 2. října 2012 se naše škola představila veřejnosti na „Burze škol“ ve Svitavách. Škola se dále 
prezentovala na základních školách naší spádové oblasti. Ředitel, zástupce ředitele a výchovný poradce školy 
navštívili schůzky rodičů žáků 9.tříd, kde informovali 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 6. prosince 2012. 

Žáci 3.A a septimy spolu s výchovným poradcem a svými třídními učiteli navštívili 30. října 2012 
v Brně veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání „Gaudeamus 2012“. 

Ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2012 se uskutečnil poznávací zájezd našich žáků do Rakouska. 
Cílem cesty byla spolková země Salsbursko. Během tří dnů měli účastníci zájezdu možnost prohlédnout si 
město Salcburk, navštívit interaktivní přírodovědné muzeum HAUS DER NATUR, vychutnat si adventní 
atmosféru u jezera Wolfgangsee a seznámit se s těžbou soli při návštěvě solných dolů v Halleimu.  

Dne 5. prosince připravili žáci primy pod vedením třídního učitele Ladislava Krále mikulášskou nadílku 
ostatní žáky našeho gymnázia.  

V pátek 18. ledna 2013 proběhl v prostorách Tylova domu za účasti poličské veřejnosti tradiční 
Studentský ples naší školy. 

Žáci vyšších ročníků se dne 17. října 2012 zúčastnili veřejné sbírky na podporu programů pro 
nevidomé a slabozraké „Bílá pastelka“, dne 28. listopadu 2012 informační kampaně a sbírky „Červená stužka“ 
zaměřené na boj proti HIV a AIDS, dne 5. ledna 2013 „Tříkrálové sbírky“ organizované Charitou Polička a dne 
17. dubna 2013 veřejné sbírky „Svátek s Emilem“ na pomoc handicapovaným sportovcům. 

V měsících únoru a březnu 2013 proběhly tři lyžařské výcvikové kurzy, kterých se zúčastnili žáci 1.A 
(10. 2. – 16. 2. 2013,  Jablonec nad Jizerou), sekundy (16. 2. – 22. 2. 2013, Jablonec nad Jizerou) a kvinty 
(24. 2. – 1. 3. 2013, Čenkovice v Orlických horách). 

V pondělí 4. března 2013 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 septimy a kvarty v průběhu školního roku 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 ve dnech 17. až 19. června 2013 setkání na letním 
táboře na Baldě u Poličky.  

Ve dnech 20. a 25. března 2013 se uskutečnily pro zájemce z řad uchazečů o vzdělávání na naší 
škole přijímací zkoušky nanečisto. Zúčastnilo se jich celkem 90 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Poličky a 
jejího okolí. Pohovor k těmto zkouškám pod vedením našich pedagogů proběhl dne 26. března 2013.  

Ve dnech 22. a 23. dubna 2013 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 středních škol a Městským úřadem v Poličce uspořádali 
dne 10. května 2013 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 2. do 7. května 2013 skládali žáci 4.A a oktávy písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 
a od 20. do 23. května 2013 skládali ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky. Předání 
maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ žáků proběhlo v aule školy dne 31. května 2013. 

Ve dnech 4. až 6. května 2013 se žáci kvarty zúčastnili druhé celoplošné generální zkoušky ověřování 
výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (Projekt NIQES – Národní systém inspekčního 
hodnocení vzdělávací soustavy). 

Ve dnech 23. až 27. června 2013 se žáci septimy a 3.A zúčastnili pod vedením L. Krále, Mgr. J. Sigla 
a RNDr. M. Jílka, Ph.D.  vodáckého kurzu na řece Vltavě. Cílem bylo splout vodácky nejfrekventovanější úsek 
v České republice – tok řeky Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou, měřící více než 70 
kilometrů. 
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Do 31. 12. 2012 probíhal na naší škole projekt „Experimentem k poznání“ a v průběhu celého školního 
roku projekt „Moderní vzdělávání, tradiční hodnoty“ (viz bod 18. Předložené a realizované projekty 
financované z cizích zdrojů). 

Úspěšná byla realizace prevence sociálně patologických jevů, zejména protidrogových vrstevnických 
programů. Úspěch měly „Psychohrátky“, noci na gymnáziu, besedy lektorů s vrstevníky na naší škole, besedy 
lektorů s vrstevníky na okolních základních školách atd.  

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okresní kolo Chemické olympiády (kategorie D) 

 

 

9. Z činnosti předmětových komisí školy  

  

Předmětové komise jsou vytvořeny tak, aby sdružovaly učitele příbuzných předmětů. Zpravidla se 
scházely podle potřeby, minimálně čtyřikrát za rok. Komise projednávaly tematické plány, zajištění maturitních 
zkoušek, zahraniční i tuzemské exkurze žáků, stav odborných učeben, vybavení učebnicemi a pomůckami, 
zajištění Dne otevřených dveří aj. Za hlavní úkoly v tomto školním roce považovaly komise další vzdělávání 
pedagogických pracovníků k novým maturitám, práci na projektu Experimentem k poznání, práci na drobných 
úpravách obou ŠVP, rozvíjení aktivit žáků v mimotřídních a mimoškolních činnostech jako jsou soutěže, 
olympiády, odborné exkurze apod.  

 

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

Stündlová, Mgr. M. Trávníčková, I. Velechová, Mgr. A. Vorlíčková 
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Literární a recitační soutěže 

 Soutěž v recitaci (okresní kolo) – Ch. Kleinová – 1. místo (postup do kola krajského) 
 
Olympiády 

 Dějepisná olympiáda (školní kolo) - do okresního kola postoupila V. Cechová (2.P), J. Stodola (4.P) 

 Olympiáda z ČJ (školní kolo, kategorie I)  

 Olympiáda z ČJ (školní kolo, kategorie II) – postup do okresního kola J. Petříček (2.A), R. Kašpar 
(7.P) 

 Olympiáda z ČJ (okresní kolo, kategorie II) – R. Kašpar (7. P) – 4. místo  
 
Přednášky, besedy, návštěvy muzea, projektové aktivity 

 24. 9. 2012 – přednáška M. Krchňáka: „Bible v kostce“ – 5.P 

 2. 11. 2012 – beseda s Pavlem Váchou nad fotografiemi Václava Havla – 5.P 

 7. 11. 2012 – komponovaný večer "Pocta Magorovi" – Dpr  
7. 11. 2012 – R.  Pachman – „Oratorium Mistr Jan Hus“ – vybraní zájemci  

 20. 11. 2012 – festival „Příběhy bezpráví“ na téma "Normalizace, disent, udavačství" – beseda s 
Jaroslavem Ludvíkem, představitelem brněnského disentu, projekce filmu „Nikomu jsem neublížil“ – 
Dpr 

 duben 2013 – přednáška „ Sekty“ – Mgr. Tvrdíková (4.A, 8.P) 
 

Exkurze 

 1. 10. 2012 – exkurze do městské knihovny, téma – Seznámení s činností knihovny, Myšlenkové 
mapy (1.A),  

 9. 10. 2012 – konference v senátu "Odpovědnost za obsah médií" 

 18.10. 2012 – exkurze „Povídání o knihovně“ (1.P)  

 24.10. 2012 – exkurze do Brna – Jurkovičova vila, Divadlo Husa na provázku inscenace "Lásky jedné 
plavovlásky, plavovlásky jedné lásky" – 5.P + zájemci 

 březen – exkurze CBM – „Hanin kufřík“ – 2.P, 1.P 

 březen – exkurze a workshop v městské knihovně „Život a dílo K. Čapka“ – 2.P, 1.A, 5.P, 7.P, Dpr 

 30. 4. 2013 – exkurze do Polné – Dpr 

 17.5. 2013 – Pražský hrad – výstava korunovačních klenotů 

 červen – 1.A – exkurze do Prahy – pamětihodnosti, výstava + workshop v muzeu Kampa, divadelní 
představení „Vše o mé matce“ (divadlo ABC) 
 

Filmová a divadelní představení 

 10. 10. 2012 – „Romeo, Julie a já“ – divadelní představení Brno 

 23. 10. 2012 – projekce filmu „Všichni dobří rodáci“ a beseda s režisérem – vybraní zájemci  

 13. a 14.11. 2012 – projekce filmu „Černobílý svět“ – 5.P až 8.P, 1.A až 4.A 

 27. 11. 2012 – divadelní představení „Bylo nás pět“ – Klicperovo divadlo Hradec Králové – výběr tříd 

 21. 12. 2012 – promítání filmu „Pan Harwey zapaluje svíčku“ – vybraní zájemci  

 7. 3. 2013 – projekt „Listování“  
 1.P – 4.P Markéta Baňková: „Straka v říši entropie“ 
 1.A až 3.A a 5.P až 7.P Miloš Urban: „Mrtvý holky“ 

 21. 3. 2013 – Večer pro Jana Vladislava – 5.P 

 3. 4. 2013 – zájezd do Brna – expozice Technického muzea, Hadivadlo – Jiří Havelka: „Indián 
v ohrožení“ – zájemci  

 16. 4. 2013 – festival dokumentárních filmů s lidsko-právní tématikou „Jeden svět“ 
 4.P, 1.A, 5.P – „Na dalekém severu“ 
 6.P, 7.P, 2.A, 3.A – „Polibek pro Putina“ 
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Projety 

 „Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku“ – organizuje Ústav pro studium 
totalitních režimů 

 „Naši nebo cizí?“ – organizuje Židovské muzeum Praha 

 Žáci Dpr vymysleli a uspořádali projekt "Jak dějiny 20. století zasáhly naši rodinu" 

 27. 3. 2013 „Noc a Andersenem“ – projekt 5.P věnovaný 1.P   
 

Další aktivity  

 6. 12. 2012 – benefiční koncert uspořádaný žáky kvinty pro MŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně na 
ulici Kamenomlýnská 

 18. 1. 2013 – petice za opětovnou nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru – 5.P 
30. 1. 2013 – předání výtěžku z benefičního koncertu MŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně na ulici 
Kamenomlýnská 

 

b) Předmětová komise cizích jazyků 
 
Komise pracovala ve složení Mgr. J. Petříčková (předsedkyně), Mgr. M. Jakubcová, Mgr. R. Jelínková, 

Mgr. D. Madejska-Stanbury, Mgr. B. Pejcharová, Mgr. M. Lahodová Pozdechová, Mgr. O. Prokopová, Mgr. G. 
Svobodová, Mgr. M. Trávníčková, Mgr. J. Vavřín. 

Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo čtyřem cizím jazykům: anglickému, německému, 
francouzskému a ruskému. Ve 4.A a oktávě dále probíhala výuka konverzace v anglickém jazyce, vyučoval se 
německý jazyk – profesní a ruský jazyk – profesní. V 3.A a septimě se také vyučoval německý jazyk – profesní 
a ruský jazyk – profesní.  
 
Soutěže 
o Konverzační soutěž 

 anglický jazyk 
okresní kolo: Soukalová Simona – 1. místo, kategorie II.B 

  Kuchta  Jan – 6. místo, kategorie III.A 
  Tomšů Tomáš – 8. místo, kategorie III.A 

krajské kolo: Soukalová Simona – 5. místo, kategorie II.B 
  Stansbury Sophie Maya – 1. místo, kategorie II.C  
  Pejchar Dan – 5. místo, kategorie II.C 
  Dus Tomáš – 1. místo, kategorie III.B 

       celostátní kolo: Stansbury Sophie Maya – 1. místo, kategorie II.C 
        Dus Tomáš – 5. místo, kategorie III.B 

 ruský jazyk 
krajské kolo: Soukalová  Simona – 1. místo, kategorie ZŠ 
                     Ehrenbergerová  Nina – 2. místo, kategorie ZŠ 

                            Vápeníková  Sára – 4. místo, kategorie SŠII 
                            Sklenářová  Žaneta  –  4. místo, kategorie SŠI  

  Nechvílová  Lada – 8. místo, kategorie SŠI 

 německý jazyk 
okresní kolo:   Bureš  Filip – 7. místo, kategorie III.A 
krajské kolo:   Bobková Veronika – 2. místo, kategorie III.B         
                       Raasch  Filip – 3. místo, kategorie III.B 
 

o Ostatní soutěže a aktivity 

 anglický jazyk 
 „Juvenes Translatores“ – mezinárodní překladatelská soutěž –  Dusová M., Maršíková S. 
 Soutěž „Den jazyků“ v Hradci králové – 10 studentů kvarty 
 Návštěva anglického divadelního představení „Oliver Twist“ – třídy 5.P, 3.A 
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 německý jazyk 
 „Deutsch für helle Köpfe“ – Jílková Tereza (6.P)  
 Celostátní soutěž kreativního psaní „Wiederbelebung der Vergangenheit: So kann es gewesen 

sein“ – Bobková Veronika 
  „Raabe Ralph von Christian Morgenstein“  

 Recitační soutěž – Bobková Veronika – 1. místo, Bobková Barbara – 2. místo  
 Pěvecká soutěž – kapela Boötes  – zvláštní cena poroty 

(Bobková B., Preislerová B., Slavíček J., Raasch F., Vostřel T.) 
 Soutěž v předčítání „Bücherwurm“ – Bobková  Veronika – 4. místo, Bureš  Filip – 6. místo 
 Soutěž „Wettbewerb zur Nachhaltigkeit“ -  vítězství v soutěži s možností účasti na táboře pro 

mladé v Německu – Přívětivá Veronika, Jílková Tereza, Knettigová Eliška 
 Projekt Goethe institutu  „Bild der Anderen“ – mezitřídní mezinárodní  korespondence (třídy 2.A., 

7.P, 4.A, 3.A) 
  

Zahraniční exkurze  
o Třídenní zájezd pro studenty německého jazyka do Salzburku a okolí. Zájezdu se zúčastnilo 45 žáků. 

 
Jazykové zkoušky 

o Mezinárodní jazyková zkouška z anglického jazyka FCE (úroveň B2) – Stoudek  Pavel (8.P) a  
Švihlová  Radka (8.P) 

o Státní zkouška z anglického jazyka – Bartoš  Adam (8.P) 
 

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

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

Těžiště práce spočívalo v naplňování školních vzdělávacích programů, v přípravě žáků na vědomostní 
soutěže, maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy.   

Mgr. Jan Sigl a RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D. vedli matematický korespondenční seminář „Mates“, který 
pořádali žáci sexty pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Součástí semináře bylo 
také zábavné dopoledne a pro nejlepší řešitele třídenní soustředění na Baldě u Poličky, které se konalo ve 
dnech 17. – 18. 6. 2013. Vedle studentů septimy jako vedoucích, se ho zúčastnili i vybraní studenti kvarty, 
kteří od školního roku 2013/2014 převezmou organizaci této soutěže. 

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

Mgr. Jan Sigl působil v krajské komisi Fyzikální olympiády. 
RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D., Mgr. Jan Sigl, Ladislav Král, Mgr. Tomáš Feltl a Ing. Michal Škavrada, 

Ph.D. byli členy týmu pracujícího na projektu „Experimentem k poznání“ (EXPOZ). 
 
Matematická olympiáda 

 kategorie A – krajské kolo 
Marek Stodola septima 4. místo úspěšný řešitel 
Jiří Trnka oktáva 6. místo úspěšný účastník 

 kategorie C – krajské kolo 
Petr Hrubý 1.A 2. místo úspěšný řešitel 

 kategorie Z9 – krajské kolo 
Kristýna Šafářová kvarta 3. místo úspěšný řešitel 
Daniel Procházka kvarta 4. místo úspěšný řešitel 

 kategorie Z8 – okresní kolo 
Tadeáš Navrátil tercie 2. místo úspěšný řešitel 
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Tereza Štěpánková tercie 3. místo  úspěšný řešitel 

 kategorie Z7 – okresní kolo 
Kateřina Točfousová sekunda 7. místo úspěšný řešitel 

 kategorie Z6 – okresní kolo 
Lukáš Kysilka prima 8. místo úspěšný řešitel 
Tim Raasch prima 8. místo úspěšný řešitel 
Vít Mořkovský prima 12. místo úspěšný řešitel  

 
Klokan 

 kategorie Student – okresní kolo 
Jiří Trnka oktáva 2. místo ----------------- 
Ondřej Klimeš septima 8. místo  ----------------- 
Tomáš Sodomka 3.A 10. místo  ----------------- 

 kategorie Benjamín – okresní kolo 
Ondřej Tobiáš prima 3. místo  ----------------- 

 
Pythagoriáda 

 kategorie C – okresní kolo 
Tadeáš Navrátil tercie 2. místo úspěšný řešitel 
Anežka Korábová tercie 5. místo ----------------- 

 kategorie B – okresní kolo 
Ondřej Vodička sekunda 9. místo ----------------- 

 kategorie A – okresní kolo 
Ondřej Tobiáš prima 1. místo úspěšný řešitel 
Matěj Kysilka prima 5. místo úspěšný řešitel 

 
Logická olympiáda 

 kategorie C – krajské kolo 
Ondřej Klimeš septima 4. místo  ----------------- 

 

Internetová matematická olympiáda 
Družstvo našich žáků Ondřej Klimeš, Marek Stodola (oba 7.P), František Košňar, Vít Kalvoda (oba 4.A), Jiří 
Trnka (8.P), Tomáš Sodomka (3.A), Petr Hrubý (1.A) se umístilo v konkurenci 207 týmů z celé republiky na 
pěkném 40. místě. 
 

Fyzikální olympiáda 

 kategorie A – krajské kolo 
Jiří Trnka oktáva 1. místo  úspěšný řešitel 
Účast v republikovém finále. 

 kategorie B – krajské kolo 
Ondřej Klimeš septima 2. místo  úspěšný řešitel 
Tomáš Sodomka septima 8. místo  ----------------- 
Jiří Tobiáš septima 9. místo  ----------------- 

 kategorie C – krajské kolo 
Martin Zindulka 2. A 16. místo  ----------------- 

 kategorie D – krajské kolo 
Petr Hrubý 1. A 2. místo  úspěšný řešitel 
Martin Kučera 1. A 4. místo úspěšný řešitel 

 kategorie E – krajské kolo 
Daniel Procházka kvarta 3. místo  úspěšný řešitel 
Kristýna Šafářová kvarta 6. - 7. místo  úspěšný řešitel 
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d) Předmětová komise biologie, chemie a zeměpisu 
 
Komise pracovala ve složení: RNDr. Marta Najbertová (předsedkyně), RNDr. Stanislav Adamec, Mgr. 

Tomáš Feltl, Mgr. Michael Krška, Mgr. Petr Tišl, Ing. Michal Škavrada, Ph.D., Mgr. Jan Vavřín 
Školní rok probíhal ve znamení pokračování výuky podle ŠVP i u maturujících ročníků. Členové 

komise se jako každoročně zaměřili na přípravu žáků v přírodovědných soutěžích a u maturujících na jejich 
úspěšné absolvování přijímacího řízení na VŠ. V zeměpisu se zaměřili na větší začlenění GIS ve výuce. 
V průběhu roku řešili metodické a odborné problémy spojené s výukou a snažili se zefektivnit vybavení 
odborných učeben a laboratoří.  

RNDr. Marta Najbertová pracovala nadále jako předsedkyně komise pro Biologickou olympiádu za 
Pardubický kraj a členka ÚK Biologické olympiády. Podílela se na organizaci krajských kol Biologické 
olympiády (kategorie A, B, D). Společně s kabinetem biologie a chemie Gymnázia Svitavy zorganizovala a po 
odborné stránce vedla víkendové soustředění pro talentované biology našeho kraje. 

Kabinet chemie vedený Ing. Michalem Škavradou, PhD. zrealizoval na půdě školy okresní kolo 
Chemické olympiády (kategorie D). 

V letošním školním roce vyvrcholil projekt EXPOZ, na kterém se podílela většina učitelů komise. Cílem 
projektu bylo usnadnit pronikání a využívání experimentálních laboratorních systémů do škol. Více informací 
na www.expoz.cz.  

Již tradičně se ve všech oborech zapojili žáci do soutěží a někteří úspěšně reprezentovali naši školu 
na krajské a v zeměpisu i na celostátní úrovni. 
 

Odborné exkurze a přednášky 
Biologie 

 1. P – Botanické zahrady při MU Brno, skleník, masožravé rostliny 

 5. P, 6. P – přírodovědná exkurze Vysočinou – CHKO Žďárské vrchy 

 1. A – terénní přírodovědná exkurze Naučnou stezkou u Poličky  

 6. P, 2. A – terénní botanická exkurze Městským naučným parkem v Poličce 

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

 Bi pr. 3. A , 7. P – hematologické oddělení Nemocnice Litomyšl 

 1. P – „Denní režim“, beseda s psycholožkou 

 1. P – „Čas proměn“ –  hygiena  a sexuální výchova dívek, prevence reprodukčního zdraví 

 3. P, 4. P – „Šikana a násilí“ – interaktivní beseda s p. Mullerem   

 1. A:  „ S tebou o tobě“ – hygiena  a sexuální výchova dívek, prevence reprodukčního zdraví 

 3. A a 7.P a ZSV pr. 4. A a 8. P – „Rasismus, eugenika, xenofobie“ – Mgr. Tvrdíková   

 Bi pr. a ZSV 3. A, 7. P – „Sebepoškozování“ – Mgr. Tvrdíková  

 3. A, 7. P –  „Evoluce člověka“ – JU České Budějovice 

 Bi pr 3. A + 7.P, Bi pr 4. A + 7.P –  „Geneticky modifikované organismy“ – JČU České Budějovice 
 

Chemie 

 Ch seminář (4.A, 8.P) – exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy 

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

Zeměpis 

 3. A a 7. 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.  

 4. P – Praha, kulturně-zeměpisná exkurze, kulturní památky a turismus, geopark Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy – geologická stavba Českého masivu. 

 2. A, 6. 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 

http://www.expoz.cz/
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zpracovávána a hodnocena. Výborné bylo doplnění o setkání s lokálním politikem. Výstupy jsou 
hodnoceny na základě odevzdané práce a exkurzních deníků.  

 6. P – komplexní exkurze zaměřená na poznání regionu mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem. 

 Ge pr. 3. A + 7.P –  Litomyšl – socioekonomická exkurze (MÚ, setkání s emeritním starostou, beseda na 
téma historie města po r. 1989, návštěva firmy roku 2012 tiskárny HRG, návštěva Nového kostela – 
příklad litomyšlské moderní architektury, beseda s ředitelem Zámeckého návrší – příspěvkové organizace 
města) 

 Ge pr. 3. A + 7.P – MÚ Polička – beseda se členy Odboru životního prostředí 
 

Soutěže  
Biologická olympiáda 

 kategorie D – okresní kolo: Točfousová Kateřina (2.P), 8. místo, Točfousová Kristýna (2.P), 10. místo, 
Procházka Adam (2.P), 21. místo 

 kategorie C – okresní kolo: Háp Matěj (3.P), 3. místo, Machek Jiří  (4.P), 7. místo, Šimek Jakub, 
(3.P), 15. místo   

 kategorie B – krajské kolo: Vytlačil Radek (2.A) 15. místo, Hrubý Petr (1.A), 21. místo 

 kategorie A – krajské kolo: Hartman Tomáš (4.A), 21. místo 
 

Soutěž v poznávání živočichů 
Oblastního kola se zúčastnilo 8 žáků. Žák Matěj Háp (3.P) postoupil do okresního kola, ve kterém obsadil 3. 
místo.  
 
Soutěž v poznávání rostlin 
Oblastního kola se zúčastnilo celkem 6 žáků. Žádný žák nepostoupil do okresního kola.  
 

Chemická olympiáda 

 kategorie D – okresní kolo: Procházka Daniel (4.P), 10. místo 

 kategorie C – krajské kolo: Hrubý Petr (1.A) 10. místo, úspěšný řešitel  
 
Zeměpisná olympiáda 

 kategorie A – okresní kolo: Kysilka Lukáš (1.P), 11. místo 

 kategorie B – okresní kolo: Vodička Ondřej (2.P), 3. místo 

 kategorie C – okresní kolo: Stodola Jan (4.P), 9. místo 

 kategorie D – okresní kolo: Hrubý Petr (1.A), 1. místo, Hoffmann Hubert (7.P), 1. místo 
            krajské kolo: Hoffmann Hubert (7.P), 1. místo, Hrubý Petr (1.A), 8. místo  
            celostátní kolo: Hoffmann Hubert (7.P), 9. místo 

Eurorebus  
Družstvo kvinty ve složení Klepárník David, Jaščevská Nikola a Vacková Barbora se zúčastnilo krajského kola 
v Brně. 

 

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. V květnu se podstatnou 
měrou podíleli na přípravě a organizaci studentského majálesu. 

Všichni učitelé průběžně zajišťovali sportovní reprezentaci školy (viz bod 10. Výsledky olympiád, 
vzdělávacích a sportovních soutěží) a po organizační stránce zabezpečili na naší škole řadu sportovních 
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soutěží. K těm nejvýznamnějším patří Středoškolská a Školská futsalová liga, okresní kolo Středoškolských 
her v odbíjené dívek i chlapců kategorie V, okresní kolo v odbíjené dívek a chlapců v kategorii 8. – 9. tříd ZŠ. 
 
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 (1. ročníku) do sexty (2. 
ročníku) 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 instrumentální výuku (hra na 
kytaru). Novým profesním předmětem pro žáky 7.P a 3. A je komunikace uměním, ve kterém se hudbě se 
vyučuje 1 hod. týdně.  

Naši žáci mohou využívat zlevněné abonentní vstupenky „Kruhu přátel hudby“ po dobu celé koncertní 
sezóny. Školní pěvecký sbor dne 14. listopadu 2012 navštívil koncert mezzosopranistky Edity Adlerové. 
Divadelní klub již sedmým rokem poskytuje 10 volných vstupenek na všechny jazzové večery. Letos měli opět 
někteří žáci volné vstupy na všechny koncerty Martinů festu.  

  

Školní výchovné koncerty, besedy a workshopy a další aktivity 
Žáci semináře z hudební výchovy se podíleli na mnoha vystoupeních především v Poličce. Pěvecký 

sbor v tomto školním roce realizoval celkem 8 vystoupení. Skupina Maníci (3.P) se mimo jiné zúčastnila finále 
„Dětské Porty“ v Praze a získala 2. místo v Pardubicích na soutěži „O pohár A. E. Poe“. Skupina Boötes (6.P) 
byla úspěšná v Pardubicích, dále se představila na Poličském Rockoupání, Majálesu 2013 a na hradě 
Svojanově. 

Ve čtvrtek 20. září 2012 všichni žáci naší školy shlédli v Divadelním klubu pantomimické představení 
„Etudy“. Miřenka Čechová zahrála 2 etudy, které se nazývaly Ofelie a Star. Tomsa Legierský  předvedl Motýla 
a Zloděje a  Radim Vizváry nám ukázal Toreadora a Hlad.   

V pátek 21. září 2012 se v CBM uskutečnil Workshop pantomimy pod vedením Zoltána Karpátyho z 
Maďarska. 

Dne 13. března 2013 jsme navštívili Janáčkovo divadlo v Brně, kde jsme zhlédli operu „Evžen Oněgin“ 
od Petra Iljiče Čajkovského. Opera byla zpívána v ruském jazyce. Navštívili jsme také Památník Leoše 
Janáčka.  

 Od 10. května v Poličce probíhal 16. ročník „Martinů festu“. Někteří naši žáci navštívili koncert 
Stamicova kvarteta, klavíristy Libora Nováčka a Severočeské filharmonie Teplice řízené uruguayským 
dirigentem Robertem Montenegro. Celá škola se zúčastnila výchovného koncertu v kostele sv. Jakuba, 
na kterém se představil francouzský varhaník Stephane Béchy.  

 
Dne 10. června 2013 se v aule poličského gymnázia  konalo oblastní kolo pěvecké soutěže: 
 6. a 7. třída 

1. Cechová Valerie 
2. Nožková Sára 
3. Kozel David, Moravec Michal 

 8. a 9. třída 
1. Ditrtová Kristýna, Preclíková Terezie, Boštíková Eliška 
2. Pospíšilová Lucie 
3. Korečková Lenka 

 Střední školy 
1. Preisslerová Barbora 
2. Janečková Tereza 
3. Kašpar Radek 

 Duo, trio 
1. Štursová Kristýna, Pospíšilová Michaela, Flídrová Eliška 

 
Žáci 6.P sehráli začátkem června pro děti z poličských mateřských škol upravenou hudební pohádku 

„Sněhurka a sedm trpaslíků“. 
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Na závěr roku žáci v hodinách hudební výchovy navštívili v CBM výstavu „Ma chère Charlotte“ 
s průvodním slovem muzikoložky Lucie Jirglové. 
 
Výtvarná výchova 

Kabinet výtvarné výchovy se podílel na níže uvedených akcích: 
Exkurze a výstavy: 

 Výtvarný salón – výstava absolventů Favu VUT Brno v CBM Polička – všechny skupiny VV 
 Výstava významného poličského rodáka Bořivoje Borovského – všechny skupiny VV  
 Výstava plakátů v Knihovně Polička – vybrané třídy 
 Výstava fotografií v Galerii Litomyšl – vybrané třídy  
 Výstava architekta Z. Fránka a stálá expozice sochaře O. Zoubka v Jízdárně a galerii zámku 

Litomyšl – skupina SVV a KU 
 Výstava malíře V. Boštíka na Fakultě restaurování UP – exkurze a výstava – 6.P 
 Vernisáž prací žáků 1.P, 3.P, 4.P v Městské knihovně Polička  – „Čas pro neobyčejné zážitky“ 
 Výstava a workshop v Městském muzeu a galerii Polička – J. Šalamoun a Maxipes Fík – 3.P 
 Exkurze a workshop v CBM (B. Borovský) – 1.P, 3.P, 4.P 

Besedy a setkání s umělci: 
 Galerie Kabinet Střítež – vernisáž výstavy performera a profesora Favu VUT Brno T. Rullera – 

žáci KU a SVV (za účasti autora) 
 Galerie Polička – beseda s učiteli a vystavujícími absolventy ateliérů Favu VUT Brno –  pro 

zájemce a SVV, KU 
 CBM Polička – Bible – projekt věnovaný různým námětům (téma: Talent) – žáci KU 
 Gymnázium Polička – prezentace studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice našim 

žákům pod vedením Mgr. A. Machačka 
Soutěže:   

 Žákyně S. Tůmová (3.A) – 3. místo v celostátní soutěži „DIGINEFF“ na téma: Příběh (souborem 
fotografií uspěla mezi 143 účastníky a vyhrála digitální fotoaparát) 

 Krajská soutěž „ Jak se slovo mění v obraz“ – 2. místo I. Machová (4.P), 3. místo L. Pospíšilová 
(4.P) 

 
 

10. Výsledky olympiád, vědomostních a sportovních soutěží  

 

Žáci školy se zapojují do olympiád vyhlašovaných MŠMT, do dalších vědomostních soutěží 
(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  

Název soutěže Umístění v okresním kole  
(1. – 3. místo) 

Umístění v krajském kole  
(1. – 5. místo) 

Umístění v celostátním 
kole (1. – 10. místo) 

Soutěž v recitaci Ch. Kleinová (1.P) 
    1. místo 

    

Soutěž v cizím jazyce – 
anglický jazyk 

S. Soukalová (1.P) 
    1. místo (kat. II.B)  
 

T. Dus (5.P)  
    1. místo (kat. III.B) 
S. Soukalová (4.P) 
    5. místo (kat. II.B) 
S. M. Stansbury (4.P) 
    1. místo (kat. II.C) 
D. Pejchar (4.P) 
    5. místo (kat. II.C) 

T. Dus (5.P)  
    5. místo (kat. III.B) 
S. M. Stansbury (4.P) 
    1. místo (kat. II.C) 
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Soutěž v cizím jazyce – 
německý jazyk 

 V. Bobková (7.P) 
    2. místo (kat. III.B) 
F. Raasch (6.P) 
    3. místo (kat. III.B) 

 

Soutěž v cizím jazyce – 
ruský jazyk 

 S. Vápeníková (8.P) 
    4. místo (kat. SŠII) 
Ž. Sklenářová (7.P) 
    4. místo (kat. SŠI) 
S. Soukalová (4.P) 
    1. místo (kat. ZŠ) 
N. Ehrenbergerová (4.P) 
    2. místo (kat. ZŠ) 

 

Raabe Ralph von 
Christian Morgenstein 
- recitační soutěž 
- pěvecká soutěž 
 

-  

   V. Bobková (7.P) 
    1. místo (recitace) 
B. Bobková (5.P) 
    2. místo (recitace) 
skupina Boötes  
   zvláštní cena poroty 

Bücherwurm  
- soutěž v předčítání  

   V. Bobková (7.P) 
    4. místo 
F. Bureš (3.A) 
    6. místo 

Wettbewerb zur 
Nachhaltigkeit 

   Družstvo 6.P  
(V. Přívětivá, T. Jílková,  
E. Knettigová) 
    1. místo       

Matematická olympiáda T. Navrátil (3.P) 
    2. místo (kat. Z8) 
T. Štěpánková (3.P) 
    3. místo (kat. Z8) 

M. Stodola (7.P) 
    4. místo (kat. A) 
P. Hrubý (1.A) 
    2. místo (kat. C) 
K. Šafářová (4.P) 
    3. místo (kat. Z9) 
D. Procházka (4.P) 
    4. místo (kat. Z9) 

 

Klokan J. Trnka (8.P) 
    2. místo (kat. Student) 
O. Tobiáš (1.P) 
   3. místo (kat. Benjamín) 

  

Pythagoriáda T. Navrátil (3.P) 
    2. místo (kat. C) 
O. Tobiáš (1.P)  
    1. místo (kat. A) 

    

Logická olympiáda  O. Klimeš (7.P) 
    4. místo (kat. C) 

 

Fyzikální olympiáda   J. Trnka (8.P)  
    1. místo (kat. A)  
O. Klimeš (7.P) 
    2. místo (kat. B) 
P. Hrubý (1.A)  
    2. místo (kat. D)  
M. Kučera (1.A) 
    4. místo (kat. D) 
D. Procházka (4.P) 
    3. místo (kat. E) 

 

Biologická olympiáda M. Háp (3.P)  
    3. místo (kat. C) 
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Soutěž v poznávání 
živočichů 

M. Háp (3.P) 
    3. místo  

  

Zeměpisná olympiáda 
 

H. Hoffmann (7.P) 
    1. místo (kat. D) 
P. Hrubý (1.A) 
    1. místo (kat. D)  
O. Vodička (2.P) 
    3. místo (kat. B) 

H. Hoffmann (7.P) 
    1. místo (kat. D) 

H. Hoffmann (7.P) 
    9. místo (kat. D) 

Digineff 
- fotografická soutěž 

  S. Tumová (3.A) 
    3. místo (téma: Příběh) 

Jak se slovo mění 
v obraz 
- výtvarná soutěž 

 I. Machová (4.P) 
    2. místo  
L. Pospíšilová (4.P) 
    3. místo  

 

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 

25. 09. 2012 Oblastní kolo přespolního běhu. Družstvo naší školy v kategorii chlapců 8. - 9. třída 
skončilo v soutěži na pěkném 2. místě.  

09. 10. 2012 Okresní kolo v minifotbalu žáků 8. - 9. tříd. Družstvo naší školy osadilo 2. místo.  
24. 10. 2012 Oblastní kolo v malé kopané žáků 6. - 7. tříd. V konkurenci pěti přihlášených družstev 

skončili chlapci na pěkném 4. místě. 
01. 11. 2012 Okresní kolo ve stolním tenisu v Litomyšli - V kategorii 6. - 7. tříd družstvo ve složení 

Tobiáš, Kysilka, Doležel získalo 2. místo. V kategorii 8. - 9. tříd družstvo naší školy zvítězilo. 
Školu reprezentovali Hrstka, Dostál, Erbes, Šimek Matěj. 

06. 11. 2012 Krajská olympiáda mládeže ve stolním tenisu v Ústí nad Orlicí, družstvo naší školy 
v kategorii 8. - 9. tříd ve stejném složení obsadilo 4. místo. 

20. 11. 2012 Okresní kolo v basketbale dívek SŠ. Soutěž se konala v Moravské Třebové a dívky se 
umístili na 5. místě. 

03. 12. 2012 Okresní kolo ve florbalu SŠ chlapců. Družstvo naší školy zvítězilo a postoupilo do 
krajského kola. 

05. 12. 2012 Oblastní kolo ve florbalu žákyň 8. - 9. tříd. Naše děvčata v silně obsazeném turnaji 
zvítězila. 

06. 12. 2012 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd.  Ve sportovní hale naší školy chlapci porazili 
všechny soupeře a zaslouženě zvítězili. 

06. 12. 2012 V rámci Dne otevřených dveří naší školy se ve sportovní hale konal mezitřídní turnaj ve 
florbalu žáků nižšího stupně gymnázia, ve kterém zvítězilo družstvo tercie. 

12. 12. 2012 Okresní kolo ve florbalu dívek 8. a 9. tříd. V turnaji, který se konal v Moravské Třebové, 
děvčata naší školy vybojovala 4. místo.  

12. 12. 2012 Středoškolská futsalová liga – 2. kolo. Ve sportovní hale naší školy se chlapci umístili na 
4. místě. 

14. 12. 2012 Futsalová liga žáků 8. – 9. tříd, 2. kolo. Družstvo poličského gymnázia ve složení – 
Češka, Lidmila, Martinů, Mikulčák, Slaný, Tomšů, Vojta (4.P) a Jakub Šimek (3.P) zvítězilo 
a postoupilo do 3. kola této soutěže. 

17. 12. 2012 Okresní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd. Ve sportovní hale Na střelnici ve Svitavách naši 
chlapci získali 3. místo z pěti družstev. 

17. 12. 2012 Krajské kolo ve florbalu chlapců SŠ v Litomyšli. Chlapci v konkurenci šesti družstev 
vybojovali bronzové medaile. 

14. 01. 2013 Futsalová liga žáků 8. – 9. tříd, 3. kolo. Družstvo naší školy skončilo na 3. místě a do 
dalších kol nepostoupilo. 

18. 01. 2013 Okresní kolo ve sportovním lezení na umělé stěně. Družstvo naší školy ve složení 
Lorenc, Pospíšil, Šauer, Štěpánek (1.P) po vítězství v oblastním kole vyhráli i v kole 
okresním. 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

26 

30. 01. 2013 Okresní kolo ve volejbalu chlapců a dívek kategorie SŠ. Ve sportovní hale naší školy se 
konaly oba turnaje, kdy v obou kategoriích naše družstva obsadila 2. místo. 

28. 02. 2013 Krajské kolo v halové kopané chlapců 8. - 9. tříd. Naši fotbalisté obsadili pěkné 3. místo. 
11. 04. 2013 Okresní kolo v basketbalu žáků 8. - 9. tříd. Po vyrovnaných zápasech naši chlapci 

obsadili 3. místo. 
07. 05. 2013 Oblastní kolo 45. ročníku Poháru rozhlasu v atletice žactva. Soutěže se zúčastnili 

chlapci v kategorii starší žáci, kteří zvítězili a děvčata ve stejné kategorii obsadili 2. místo. 
Obě dvě družstva postoupila do okresního kola, kde si děvčata vedla úspěšně a vybojovala 
2. místo. 

15. 05. 2013 Okresní kolo v atletickém čtyřboji ZŠ ve Svitavách. Této soutěže se zúčastnili chlapci 
kvarty (Tomšů, Machek, Slaný) a tercie (Šimek Matěj, Hrstka) a obsadili pěkné třetí místo. 

06. 06. 2013 Republikové finále Hokejbal proti drogám v kategorii starší žáci. Družstvo naší školy ve 
složení Mikulčák, Lidmila, Martinů, Vojta, Češka, Slaný, Tomšů, Tobiáš zvítězili v oblastním 
i okresním kole. V krajském kole potvrdili loňské vítězství a postoupili tak do republikového 
finále, které se odehrálo v Praze – Palmovce. Zde získali pohár za sedmé místo a pohár 
pro nejvzdálenějšího účastníka turnaje. 

 
 

11. Výchovné poradenství  

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

 Během školního roku proběhly postupně všechny tradiční akce – beseda pro žáky primy a prvního 
ročníku 4-letého studia o problematice a efektivitě domácí přípravy na vyučování, žáci třetího ročníku a 
septimy navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně a speciální Den otevřených dveří 
jednotlivých fakult Masarykovy univerzity Brno. Ten je každoročně pořádán pro partnerské střední školy. Žáci 
třetího ročníku a septimy se podrobili testovému vyšetření, které bylo podkladem pro pohovor s psycholožkou 
Mgr. Tvrdíkovou o dalším vhodném studijním směru po absolvování gymnázia. Žáci kvarty byli informováni o 
možnosti přestupu na jinou střední školu a zároveň proběhla beseda o vzdělávání na vyšším stupni 8-letého 
gymnázia. V prvním ročníku a kvintě proběhla ve 2. pololetí školního roku beseda o možnostech 
vysokoškolského studia a volbě strategie (výběr profesních a volitelných předmětů), jak se na tato studia 
dobře připravit. S každým žákem od 2. ročníku a sexty byl proveden osobní pohovor o budoucím 
vysokoškolském studiu s tím, že ve druhých ročnících byly žákům doporučeny tři profesní předměty v 
závislosti na vybraných oborech vysokoškolského studia. Ve třetích ročnících byly podle zvolených maturitních 
předmětů a vybrané vysoké školy doporučovány dva volitelné semináře. S žáky maturitních ročníků byl veden 
závěrečný pohovor, při kterém se řešil počet přihlášek na VŠ, kde je možno studovat zvolený nebo příbuzný 
obor, problematika přijímacího řízení (Scio testy, přípravné semináře apod.) a podání samotné přihlášky. 

V průběhu celého školního roku pokračovala úspěšná spolupráce s partnerskými univerzitami – 
Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou v Hradci Králové. Brněnská univerzita nabídla seminář pro 
výchovné poradce o problematice přijímacího řízení na jednotlivé fakulty a zkušenosti psychologa s péčí o 
talentované studenty. Dále předložila nabídku přednášek vhodnou pro středoškoláky, na kterých participovali 
vysokoškolští učitelé ze všech fakult Masarykovy univerzity. Rovněž byla předložena nabídka odborných 
konzultací pro žáky naší školy, kteří se zapojili do olympiád z jednotlivých předmětů nebo vypracovávali práci v 
rámci Středoškolské odborné činnosti. Je škoda, že této možnosti využili jak učitelé, tak žáci jen v minimální 
míře. 

Univerzita v Hradci Králové pravidelně informuje o novinkách na jednotlivých fakultách. Nabízí 
odborné přednášky a dává možnost účasti našich učitelů i žáků na seminářích, které pořádají nebo organizují 
katedry všech fakult UHK. 

V oblasti péče o žáky se zdravotním postižením a znevýhodnění se většina pedagogického sboru 
věnovala integraci žáka s Aspergerovým syndromem, který na školu přestoupil na počátku 2. pololetí ze ZŠ 
Na Lukách Polička. Vzhledem k tomu, že problematiku výuky a výchovy autistického žáka znala většina 
učitelů jen z odborné literatury, byla zorganizována beseda s paní Mgr. Drábkovou z SPC v Bystrém, do jejíž 
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péče žák patřil. Besedy se zúčastnila i matka žáka. Účastníci besedy se dozvěděli mnoho důležitých 
informací. Pro žáka byl zpracován individuální vzdělávací plán, ve kterém byly stanoveny postupy při výuce ve 
škole a vymezeny i povinnosti rodičů při domácí přípravě na vyučování. Velkým nedostatkem se ukázala 
nemožnost získat pedagogického či osobního asistenta pro žáka zejména v průběhu školní výuky. Jeho 
integrace vyžadovala osobní přístup každého vyučujícího, což se samozřejmě negativně projevilo na tempu 
výuky ostatních žáků. Navíc chování jedinců s tímto syndromem se v řadě případů těžko usměrňuje a tak 
často výuku narušuje a způsobuje tak další časové ztráty.  

Dalším závažným problémem, kterým se musela škola zabývat, bylo ukončení vzdělávání žákyně 8.P, 
které se vzhledem k vážnému neurologickému onemocnění podstatně zhoršil zrak. Tuto záležitost jsme řešili 
ve spolupráci s Mgr. Kostkou, psychologem SPC speciální ZŠ v Moravské Třebové. Ten žákyni vybavil 
vhodnými pomůckami, díky kterým se dobře připravila na závěr gymnaziálního vzdělávání. Žákyně složila 
úspěšně maturitní zkoušku v podzimním termínu a to tak, že písemné zkoušky státní části maturitní zkoušky 
proběhly na SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 a ústní zkoušky společné a profilové 
části maturitní zkoušky na naší škole.  

V posledních dnech tohoto školního roku musela pedagogická rada řešit vážný kázeňský přestupek 
žákyně 7.P, který se stal v průběhu vodáckého kurzu.  

 
Výsledky přijímacího řízení našich absolventů na VŠ 

 4.A oktáva 

Počet absolventů 28 25 

Počet přijatých na VŠ 26 (92,9 %) 22 (88,0 %) 

 

 

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 2012/2013. Hlavní 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 proto 
uplatňovány především metody aktivního sociálního učení. Pozornost byla věnována i prevenci zvládání 
zátěžových situací a upozornění na nebezpečí spojené s psychosomatickými chorobami. Mnohé programy 
byly zaměřeny na oblast zdravého životního stylu. Byl kladen důraz na to, aby většina programů měla 
interaktivní charakter. Zásadní využívanou formou byl nadále vrstevnický program. 
 Byly vypracovány 4 projekty na akce, kterými je realizován na naší škole osvědčený preventivní 
vrstevnický program proti nežádoucím společenským jevům: „Psychohrátky“, „Vrstevnický program – kurz 
lektorů“, „Vrstevnický program“ – nadstavbový kurz“ pro již aktivní lektory a „Adaptační kurz – pro žáky primy a 
1.A“. První dva projekty byly již zrealizovány, další akce proběhnou na začátku školního roku 2013/2014.  
 Na začátku školního roku se uskutečnily akce plánované v předcházejícím roce – víkendové 
„Adaptační kurzy“ žáků primy a 1.A“ a dvoudenní soustředění lektorů vrstevnického programu, tentokráte 
s výjezdem na skautskou základnu na Maděře. 
 Během května a června bylo vyškoleno ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí 19 nových lektorů 
vrstevnického preventivního protidrogového programu. 
 Vedle výše uvedených akcí proběhly převážně ve třídách nižšího gymnázia také víkendové pobyty 
s třídním učitelem nebo velmi oblíbené akce „Noc na gymnáziu“, které umožňují zlepšit soudržnost třídních 
kolektivů. 
 Významnou aktivitou našich žáků je charitativní činnost. Během roku se zapojily do několika 
charitativních sbírek a ve třech třídách sami zorganizovali akce, při kterých se jim podařilo získat nemalou 
částku na adopci dvou dětí na dálku a na finanční podporu MŠ pro zrakově postižené děti v Brně a dětské 
oddělení Nemocnice Litomyšl.  
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 V letošním roce navázala naše škola v oblasti prevence kontakt s gymnáziem „Přírodní škola“ v Praze. 
V dubnu se uskutečnilo dvoudenní společné setkání na naší škole. Naši žáci zorganizovali preventivní 
protidrogový program „Minipsychohrátky“ pro tercii a kvartu hostů, pražští žáci připravili závod „První pomoci“, 
kterého se zúčastnilo 15 většinou čtyřčlenných družstev z obou škol. Akce měla velký úspěch a ukázala, jak 
se mohou na preventivních aktivitách podílet samotní žáci. 
 Od pololetí se stal žákem sekundy chlapec s Aspergovým syndromem, a proto se uskutečnila setkání 
s odborníky, aby pedagogové i spolužáci zvládli co nejlépe jeho integraci. 
 Svůj volný čas mezi vyučováním i po něm mohou žáci naší školy trávit v klubovně vybavené 
společenskými a sportovními hrami, piánem, stolním fotbalem a také stolem na stolní tenis. 
 V osobních dotaznících, které vyplňují žáci vybraných tříd v rámci evaluace preventivních aktivit, 
hodnotí úroveň prevence vesměs kladně. Důkazem toho je i dlouhodobý zájem o aktivní zapojení do 
vrstevnického preventivního programu. 

 
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. Vrstevnický program – kurz lektorů – psychosociální výcvik pro budoucí lektory vrstevnického 

programu. První část realizována jako tři půldenní soustředění na gymnáziu, druhá část proběhla 
formou dvoudenního semináře v rekreačním středisku Mladočov. Výcvik byl veden částečně lektory 
z řad žáků a částečně psycholožkou, 19 absolventů – žáků kvarty a kvinty obdrželo osvědčení a může 
působit jako lektoři vrstevnického preventivního programu. 

2. Vrstevnický program – nadstavbový kurz lektorů – dvoudenní soustředění pro 21 lektorů 
vrstevnického preventivního programu, listopad 2012. Cílem bylo zvýšit informovanost lektorů v oblasti 
nežádoucího společenského chování a prohloubit jejich dovednosti a schopnosti působit jako lektoři 
prevence nežádoucích jevů. Program byl veden částečně informativní a interaktivní formou odbornicí 
z oboru psychologie Mgr. Vlastou Tvrdíkovou. 

3.  Působení lektorů na vrstevníky a děti o málo mladší: 

 Psychohrátky – dvoudenní soustředění v měsíci červnu 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 40 žáků – 29 žáků sekundy + 11 lektorů) 

 Adaptační kurz pro 1.A – 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 

 Adaptační kurz pro primu – víkendové soustředění – interaktivní program, komunikace, seznámení, 
vytváření zdravého kolektivu a vztahů s třídním učitelem, účastnili se i 4 lektoři vrstevnického 
programu 

 Noc s Andersenem – působení starších spolužáků na mladší, mezitřídní pozitivní vztahy – kvinta 
pro primu  

 Noc na gymnáziu – interaktivní program, zaměřeno na kohezi kolektivu – prima, sekunda, tercie, 
kvarta 

 Činnost lektorů na školách v regionu:  
o Gymnázium Svitavy (žáci primy a prvního ročníku) 
o ZŠ Masarykova Polička (žáci šestých a sedmých 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 
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o nebezpečí s nimi spojeném, upevnění osobnosti účastníků, jejich sebepoznání, sebereflexe, 
schopnost odpovědně se rozhodnout – celkem asi 330 účastníků. 
Celkem proběhlo: 
o 8 bloků „Poznej sám sebe i druhé“ – pro primu a 1. ročník Gymnázia Svitavy, adaptační kurz 
o 12 bloků „Drogy?, Proč, ne!“ a „Poznej sám sebe i druhé“ – pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ 

Masarykova Polička 
o 2 bloky „Drogy?, Proč, ne!“ a „Poznej sám sebe i druhé“ – pro žáky gymnázia Přírodní škola  

 Činnost lektorů na krátkodobých mimoškolních akcích – např. „Mates“, Majáles 2013 
 
b) Interaktivní programy a soustředění pro kolektivy 

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

 Šikana a násilí – interaktivní tříhodinový program pro žáky tercie a kvarty s p. Mullerem 

 Sebepoškozování – prevence řešení zátěžových situací – interaktivní beseda s diskusí vedená Mgr. 
V. Tvrdíkovou – zájemci 3. A, septima (30 žáků) 

 My a ti jiní – prevence rasismu a xenofobie, interaktivní program vedený Mgr. Tvrdíkovou – septima, 
3.A a zájemci z 4. A a oktávy – 80 žáků 

 
c) Jednorázové aktivity v oblasti zdravého životního stylu 

 beseda Metodika efektivního učení a denní režim – zvládání zátěže a adaptace na nové prostředí, 
Mgr. V. Tvrdíková, 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 

 Hokejbalem proti drogám – družstvo školy získalo v krajském kole 1. místo, v celostátním kole 7. 
místo – 7 žáků 

 
d) Ostatní jednorázové preventivní aktivity 

 Soutěž Právo pro každý den – v oblastním kole 1. místo, účast v krajském kole, 12 žáků nižšího 
gymnázia ve školním kole 

 První pomoc – závod organizovaný gymnáziem Přírodní škola, účast žáků sekundy a 21 žáků Bipr., 
upevnění sociálních vazeb mezi mladšími a staršími žáky, kooperace mezi žáky obou škol 

 Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech – všichni studenti 

 Černobílý svět – film, prevence rasismu a xenofobie, 1. A – 3.A, kvinta – septima 

 Divadelní představení Ústavu sociální péče v Bystrém – všechny nižší ročníky 

 Nahlédnutí do světa nevidomých – beseda s pracovnicí společnosti Tyflosolis Hradec Králové – 
demonstrace pomůcek pro osoby s poškozením zraku, zbytky zraku a nevidomé, žáci ZSVpr. 3. A a 
septimy 

 
e) Charitativní aktivity 

 Adopce na dálku – několikaletá adopce dvou chlapců z Indie třídami kvartou a septimou 

 Vánoční bazar – uspořádán sextou, výtěžek věnován dětskému oddělení Nemocnice  

 v Litomyšli  

 Benefiční koncert kvinty – výtěžek (11 700 Kč) věnovali žáci dětem MŠ pro zrakově postižené v Brně.  

 Charitativní sbírky – Tříkrálová sbírka – 80 dětí, výtěžek věnován poličské Charitě, Bílá pastelka“, 
Emil, „Srdíčkový den“ a další – účast žáků dobrovolníků 

 Červená stužka – prevence HIV a AIDS – Mezinárodní den AIDS – společenská osvěta, zapojeno 5 
dvojic žáků 2.A a sexty  
 

f) Spolupráce s rodiči 

 Rodiče primy měli možnost účastnit se besedy se školní psycholožkou „Metodika efektivního učení a 
denní režim“. Během roku proběhlo několik pohovorů s rodiči žáků, u kterých se objevily psychické 
problémy v souvislosti se zvládáním školních povinností. 
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 Informace o prevenci dostávají rodiče na třídních schůzkách popřípadě ústně při osobních 
konzultacích s metodičkou prevence. Významným zdrojem informací o prevenci je školního web – 
sekce Prevence. 

 

 

13. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

 
Dne 9. 10. 2012 proběhla tematická požární kontrola pracovnicí Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje (územního odboru Svitavy) dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů. 

 Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve 
stanoveném rozsahu. Zápis z provedené kontroly ze dne 7. 11. 2012 je uložen u ředitele školy. Opatření 
stanovená kontrolou byla zrealizována v požadovaných lhůtách.  

 
Ve dnech 3. až 7. 12. 2012 se uskutečnil interní audit zaměřený na zjištění stavu zařazení vybraných 

pedagogických pracovníků Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 do platových tříd a stupňů k 1. 11. 2012 
s ohledem na změny v platových předpisech pro pedagogické pracovníky vycházející z nařízení vlády č. 
448/2011 Sb. ze dne 7. 12. 2011. Audit provedl interní auditor RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D. Interní audit 
neshledal žádné nedostatky. 
 

Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 8. - 20. 12. 2012 a 
25. 6. 2013. Prohlídky provedli Ing. Škavrada, Ph.D. (preventiva požární ochrany Gymnázia Polička) a J. 
Kalášek (osoba odborně způsobilá v požární ochraně). Zápisy s návrhy opatření byly předány řediteli školy. 
Proběhla dvě požární cvičení ve dnech 21. 12. 2012 a 27. 6. 2013, kterých se zúčastnili zaměstnanci a žáci 
gymnázia. 

 
Pardubický inspektorát ČŠI provedl inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, a zjišťování a zhodnocení 
naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým 
vzdělávacím programem. Dále byla posuzována dokumentace školy vycházející zejména z požadavků 
školského zákona a souvisejících a právních předpisů. Inspekční zpráva s jednotlivými hodnoceními s čj. 
ČŠIE-317/13-E ze dne 10. 4. 2013 je uložena u ředitele školy.    

 
Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2013 provedla ve dnech 15. až 19. 12. 

2013 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 ze dne 24. 4. 2013.  

 
Dne 13. 5. 2013 provedl Pardubický inspektorát ČŠI inspekční činnost k získání a analyzování 

informací z realizace Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 
základních škol podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona.  

 
Ve dnech 27. 5. 2013 až 27. 6. 2013 provedli pracovníci kanceláře ředitele úřadu a pracovníci odboru 

školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje a členové finančního výboru Zastupitelstva 
Pardubického kraje řádnou kontrolu v samostatné působnosti na úseku hospodaření. Kontrola byla 
provedena na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje č. 87/2013 v souladu s plánem 
kontrolní činnosti Krajského úřadu Pardubického kraje. Kontrolovaným obdobím byl rok 2012 a aktuální stav. 
O výsledku kontroly byl vyhotoven protokol č. 87/2013 s čj. KrÚ 50367/2013 ze dne 12. 7. 2013, ve kterém 
jsou uvedeny zjištěné závady, připomínky a doporučení. Návrhy na opatření k odstranění zjištěných 
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nedostatků byly předány Krajskému úřadu Pardubického kraje ve lhůtě do 15 dnů. Protokol je uložen u ředitele 
školy. 

 

 

14. Rada školy 

 
Ve dnech 4. 3. 2013 a 11. 6. 2013 proběhla zasedání školské rady ve školním roce 2012/2013, 

kterého se zúčastnili Mgr. Miloslav Svoboda (ředitel školy), JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. (předseda školské 
rady), Mgr. Jan Sigl (člen školské rady) a Ing. Vladimír Cecha (člen školské rady).   

Zápisy a usnesení ze všech jednání rady jsou uloženy u ředitele školy.  

 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2012) 
 
 

Provozní dotace 

Dotace na přímé náklady  13 796 342,00 Kč 

Dotace na provoz  4 388 000,00 Kč 

Účelové dotace   143 300,00 Kč 

ESF 3 755 072,82 Kč 

Dotace celkem 22 082 714,82 Kč 

 

Hlavní činnost 

Náklady celkem 23 010 314,08 Kč 

Mzdy  12 119 993,00 Kč 

OON 184 450,00 Kč 

Pojistné 4 071 451,00 Kč 

Ostatní 6 634 420,08 Kč 

   

Výnosy celkem 23 010 314,08 Kč 

Dotace 22 082 714,82 Kč 

Zúčtování fondů  454 207,09 Kč 

Ostatní výnosy  473 392,17 Kč 

 
 

16. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše škola nebyla ve školním roce 2012/2013 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

17. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Naše škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení pedagogických pracovníků 
Pardubického kraje v grantovém projektu „Experimentem k poznání“ (viz bod 18. Předložené a realizované 
projekty financované z cizích zdrojů). Mimo tento projekt v měsíci srpnu proběhlo na naší škole další praktické 
vzdělávání v oblasti zavádění moderních laboratorních experimentálních systémů do výuky. Školení vedli 
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lektoři projektu „Experimentem k poznání“, bylo dvoudenní, zúčastnilo se jej 12 učitelů přírodovědných 
předmětů z Gymnázia Rájec Jestřebí.  

Gymnázium Polička má uzavřeny smlouvy o partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou 
Brno a Univerzitou Hradec Králové. 

 

 

18. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 
Projekt „Experimentem k poznání“ 
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 

1.3 – Dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení realizovala naše škola od 1. července 2011 do 
31. prosince 2012 grantový projekt „Experimentem k poznání“, který byl plně financován ve výši 5 350 126 Kč 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
Projekt byl zaměřen na zavádění moderních laboratorních experimentálních systémů do výuky 

chemie, fyziky, biologie, nebo zeměpisu na základních a středních školách Pardubického kraje. Tyto systémy 
nejsou zatím na školách příliš rozšířeny, přestože prokazatelně u žáků zvyšují schopnost správného 
pochopení a interpretace přírodních jevů a procesů.  

Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia vytvořil metodické materiály, které jsou vodítkem 
pro zavádění těchto nových výukových pomůcek do každodenní výuky. Dalším cílem projektu bylo seznámit 
učitele středních a základních škol v našem kraji s možnostmi experimentálních systémů formou praktických 
školení. V rámci těchto školení bylo k 31. 12. 2012 proškoleno ve 12 kurzech 88 pedagogických pracovníků 
přibližně z 20 škol Pardubického kraje.  

 
Projekt „Moderní vzdělávání, tradiční hodnoty“ 
Gymnázium Polička se ve školním roce 2012/2013 zapojilo do projektu „Moderní vzdělávání, tradiční 

hodnoty“. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a bude probíhat 
dva roky (do 31. 8. 2014). Celková výše finančních prostředků činí 1 115 956 Kč. Cílem projektu je 
prostřednictvím nových metod a nástrojů (individualizace výuky a tvorba didaktických učebních materiálů) 
docílit zlepšení podmínek vzdělávání na gymnáziu. 

Ve školním roce 2012/2013 obdržela škola z tohoto projektu částku 669 573 Kč. Z těchto finančních 
prostředků byly mimo jiné dovybaveny počítačové učebny. Do obou učeben byly přidány 3 počítače a všechny 
počítače v počítačových učebnách byly doplněny grafickými tablety (32 kusů). Dále byly pořízeny dvě barevné 
laserové tiskárny, interaktivní dataprojektor, 35 kusů čteček e-knih, multimediální učebnice fyziky pro třídy 
prima, sekunda, tercie a kvarta, sada matematicko-fyzikálních tabulek, česko-anglických a anglicko-českých 
slovníků a literatura v německém a anglickém jazyce. Dále je z projektu financována individualizace výuky 
českého jazyka ve třídách tercie, kvinta a 1.A a fyziky ve třídách prima a tercie.  

 
 

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 pomaturitního vzdělávání, 
péče o nadané žáky, spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů apod. 
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 Škola velice úzce spolupracuje s níže uvedenými institucemi: 
o Město Polička 
o Centrum Bohuslava Martinů Polička 
o Městská knihovna Polička 
o SVČ Mozaika Polička 
o Masarykova ZŠ Polička  
o ZŠ Na Lukách Polička 
o SOU a SOŠ Polička 
o Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička 
o Úřad práce Svitavy 
o Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 
o Městská policie  
o Policie ČR 
o Charita Polička 
o Ústav sociální péče Bystré 
o a další 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou dne 31. 10. 2013  
 
Předseda školské rady: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

 Mgr. Miloslav Svoboda 
                                                                                                    ředitel školy 


