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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 hlavní 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 2013/2014) 
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. 

kvarta 1.NP 130 kmenová učebna 32  

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

tercie 2.NP 205 kmenová učebna 32  

3.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 

septima 2.NP 208 kmenová učebna 32  

oktáva 2.NP 209 kmenová učebna 30  

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

2.A 2.NP 211 kmenová učebna 32  

sekunda 2.NP 212 kmenová učebna 32  

4.A 2.NP 213 kmenová učebna 32  

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

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

kvinta 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 

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

1.A 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 pro žáky i učitele 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.  
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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, 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 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.  
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, …). 

 
 

 
 

Jazyková učebna JL4 
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3. Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2013/2014 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. 2013) 

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

    79-41-K/41  Gymnázium 4 roky 4 118 

    79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 8 228 

Celkem  12 346 

 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 
vyučované ve školním roce 2013/2014: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 z geografie a geologie 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.A+ Sp dějepis - profesní 2 3.A+Sp biologie - profesní 2 

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

3.A+ Sp matematika - profesní 2 3.A+Sp  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. 2013 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2014. 
 
Přepočtení pracovníci  

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

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2013/2014 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2013) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Ped. 
praxe 

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

Slezák Luboš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy   IVT   23 

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

Borovská Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - HV 12 

Dudek Tomáš, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 10 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   HV - Ped 24 

Filipová Božena, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - DG 31 

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ  - D 26         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   ČJ - AJ  18 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - TV 14 

Jelínková Romana, Mgr. učitelka pro stř. školy   odborné před. 9 

Pedagog. pracovníci 
interní 

Pedagog. pracovníci 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení pracovníci 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

27,5 27,75 0,4 0,95 9,3 10,3 37,2 39 44 47 
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Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - Fy  13 

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

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 19 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 23         

Král Ladislav učitel bez kvalifikace   ---- 7 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy   Bi - TV 10 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 7        

Najbertová Marta, RNDr. učitelka + metodik prevence SPJ pro stř. školy   Bi  - Ch 30 

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - D 18 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy   NJ  16 

Petříčková Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - TV   27 

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

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - Fy 14 

Stündlová Kateřina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - OV 21 

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 13 

Šauer Vladimír, Ing. učitel pro stř. školy   odborné před. 15 

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy   Bi - Z - Geo  11 

Trávníčková Martina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - FJ 24 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   AJ - Z 10 

Velechová Iva učitelka  bez kvalifikace   ---- 4 

Vorlíčková Alena, Mgr.  učitelka  pro stř. školy   ČJ - OV 23 

 
 Externí učitelé 

 
Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2013/2014 

(stav k 31. 12. 2013) 
Příjmení, jméno Funkce 

Mrňáková Marie hospodářka 

Stříteská Olga mzdová účetní 

Štarmanová Lucie osobní asistent  (ÚP) 

Chadima František správce budovy 

Mrňák Alois správce sportovní haly 

Kulhánková Růžena uklízečka 

Kulhánková Pavlína uklízečka 

Navrátilová Marie uklízečka 

Sejkorová Marie uklízečka 

Propperová Pavla pracovník v provozu výdejny stravy 

Slavíčková Soňa pracovník v provozu výdejny stravy / správce sportovní haly 

Žižková Jana pracovník v provozu výdejny stravy 

 
 
 
 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Vyučuje Ped. 
praxe 

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

Hofírková Alena, Mgr. učitelka externí (DPP) pro stř. školy   Ch  0 

Svobodová Gabriela, Mgr. učitelka externí  (DPP) pro stř. školy   AJ  4 
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Personální změny během školního roku 2013/2014  
 

Ke dni 21. 7. 2013 Mgr. Jarmila Borovská ukončila rodičovskou dovolenou. Do pracovního poměru byli 
přijati na naši školu Ing. Vladimír Šauer a Lucie Štarmanová (od 2. 9. 2013), Pavlína Propperová (od 3. 9. 
2013), Pavlína Kulhánková (od 1. 10. 2013). V období od 17. 3. 2014 do 30. 6. 2014 převzala úvazek Mgr. 
Jarmily Borovské paní Mgr. Dana Brown z důvodu její dlouhodobé pracovní neschopnosti.   

 
 

5. Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 

  

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 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................  max.  10 bodů 

Celkem...............................................................................................................   max.190 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 58 bodů z testů. 
2) Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 53 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) – matematika, český jazyk .................................  max.  70 bodů 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................    max.    5 bodů 
Celkem  .............................................................................................................  max.  95 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 35 bodů z testů.  
2) Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 33 bodů z testů.  

 
 
o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium  (I. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2014)................................................................................     53 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................     53 
Počet přijatých celkem .............................................................................................     35  
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       5 
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…     20 
Přijímací zkoušky se konaly ve dnech 22. a 23. dubna 2014.  
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o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (I. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2014)................................................................................     41 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................     41 
Počet přijatých celkem..............................................................................................     28 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       0 
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…     28 
Přijímací zkoušky se konaly dne 22. a 23. dubna 2014.  
 

o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium (II. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 6. 5. 2014)..................................................................................       8 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................       5 
Počet přijatých celkem .............................................................................................       5 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................       0  
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…       3 
Přijímací zkouška se konala dne 20. května 2014.  
 

o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (II. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 6. 5. 2014)..................................................................................      10 
Konali přijímací zkoušku ..........................................................................................      10 
Počet přijatých celkem .............................................................................................        2 
Počet přijatých na odvolání ......................................................................................        1  
Odevzdali zápisový lístek celkem .........................................................................…        2 
Přijímací zkouška se konala dne 20. května 2014. 
 
 
Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2014) 

 
 

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, jejich 
zapojení do kulturního života nejen školy, ale i města.  
 

 

 
 

 
Obor vzdělání 

 
Délka 

vzdělání 

 
Přijato celkem 

Přijati ze základní školy 

Pardubický kraj mimo Pardubický 
kraj 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 23 21 2 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 28 2 

Celkem  53 49 4 
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Přehled výchovných opatření a klasifikace chování ve školním roce 2013/2014 (k  30. 6. 2014) 

 

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 2 

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

3.A 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

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

prima 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

sekunda 30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

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

kvarta 31 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 

kvinta 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

sexta 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

septima 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

oktáva 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

Celkem 345 0 2 0 1 1 3 0 1 0 0 12 39 

 

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 2013/2014 (k 30. 6. 2014) 
 

Třída Počet 
žáků 

 

Prospěli  
s  

vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
 

nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Bude 
opakovat  

Odejde 
ze školy 

Přerušení 
studia 

 
1.A 30 7 23 0 0 0 0 0 0 

2.A 30 3 26 1 0 1 0 0 1 

3.A 28 4 24 0 0 0 0 0 0 

4.A 30 3 25 1 1 1 1 0 0 

prima 31 14 17 0 0 0 0 0 0 

sekunda 30 18 12 0 0 0 0 0 0 

tercie 31 16 15 0 0 0 0 0 0 

kvarta 31 13 18 0 0 0 0 2 0 

kvinta 29 7 22 0 0 0 0 1 0 

sexta 25 7 18 0 0 0 0 0 0 

septima 28 4 21 1 2 1 0 0 0 

oktáva 22 4 18 0 0 0 0 0 0 

Celkem 345 100 239 3 3 3 1 3 1 

 
 
Opravné zkoušky ve školním roce 2013/2014 
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět(y) Prospěl(a) 
26. 8. 2014 7.P 1 D ano 

26. 8. 2014 4.A 1 M ano 

26. 8. a 27. 8. 2014 2.A 1 M, F ano, ano 
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 2. 5. až 
9. 5. 2014. 

Ústní zkoušky profilové části a společné části maturitní zkoušky ve 4.A se konaly ve dnech 19. až 22. 
5. 2014. Předsedou zkušební komise byl pan Mgr. Pavel Kobelka z Gymnázia Moravská Třebová. V oktávě se 
tyto zkoušky konaly ve dnech 19. až 21. 5. 2014. Předsedkyní zkušební komise byla paní PhDr. Taťána 
Tonová z Gymnázia Svitavy. 

 

Třída Jarní termín Podzimní termín 

Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

4.A 28 16 11 1 3 0 2 1 

oktáva 22 11 11 0 0 0 0 0 

Celkem 50 27 22 1 3 0 2 1 

 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ žáků proběhlo v pátek 30. 

května 2014 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. Pozornost 

byla i nadále věnována vzdělávání k novým maturitám. 
Paní Mgr. Jana Galgociová úspěšně dokončila studium dvousemestrálního zdokonalovacího kurzu 

Karlovy univerzity Praha ve vzdělávacím programu Výuka českého jazyka jako jazyka cizího. 
Paní Mgr. Romana Jelínková úspěšně ukončila studium 1. ročníku oboru Ruský jazyk pro střední 

školy na Univerzitě Hradec Králové. 
Pan Ladislav Král úspěšně ukončil studium 1. ročníku oboru TVS na FTVS Praha. 
Paní Mgr. Barbora Pejcharová úspěšně ukončila druhý ročník studia k rozšíření učitelské kvalifikace 

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - učitelství oboru Anglický jazyk a literatura pro ZŠ.  
Slečna Iva Velechová studovala obor Humanitní studia v bakalářském studijním programu Humanitní 

studia na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. 
 

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a školeních: 
 
RNDr. S. Adamec Seminář pro výchovné poradce pořádaný Masarykovou univerzitou Brno, Brno   
Mgr. E. Erbesová  Psychologické školení Řešení výchovných potíží dětí z rozpadlých rodin, Polička 
 Metodika hlasové výchovy, Pardubice 
 Školení pěstounů Vývojová psychologie - metodika, Polička 
Mgr. Filipová  Celostátní setkání učitelů matematiky, Pardubice 
Mgr. J. Galgociová Seminář o komunistické propagandě pořádaný společností Člověk v tísni, Praha 
   Školení opravovatelů písemné zkoušky z českého jazyka a literatury, Brno 

Mgr. M. Jakubcová Seminář k výuce globálních témat pořádaný organizací společností Člověk v tísni, 
Polička a Praha 

Mgr. Renata Jelínková Celostátní setkání učitelů matematiky, Pardubice 
Mgr. Romana Jelínková Konzultační seminář pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka, Brno 
RNDr. M. Jílek, Ph.D. Seminář k §11 vyhlášky 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Svitavy 
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Mgr. Z. Kleinová Seminář Praktické využití internetu ve výuce českého jazyka, Praha 
Čtyřdenní seminář Literární akademie Současná česká literatura, Praha 

RNDr. M. Najbertová Seminář Využití projektové metody a badatelsky orientovaných aktivit při práci 
s nadanými dětmi, Pardubice 
Přednáškový víkend pro SŠ pedagogy - Zpátky do lavic, České Budějovice 

Workshop ke studentským stážím HOLDING Contipro, Svitavy 
Školení na využití interaktivní tabule SMART, AV MEDIA, Svitavy 
Porada koordinátorů krajských kol soutěží a předsedů krajských komisí – program 
Excelence, Ústí nad Orlicí 
Ustavující porada metodických komisí předmětů v rámci projektu PPT, Pardubice 

Mgr. B. Pejcharová Seminář Deutsch ist super!, Pardubice 
Celostátní setkání učitelů NJ Deutschlehrertag, Praha  

Mgr. M. Svoboda Semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy, Pardubice 
Mgr. J. Petříčková Seminář Deutsch ist super!, Pardubice  

Seminář: „Využití internetu ve výuce“, Brno  
Třídenní seminář k OVOV, Nymburk 

Mgr. J. Sigl Seminář k §11 vyhlášky 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Svitavy 
Ing. L. Slezák Seminář k §11 vyhlášky 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Svitavy  
Mgr. K. Stündlová Čtyřdenní seminář Literární akademie Současná česká literatura, Praha 
Mgr. M. Svoboda Semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy, Pardubice 
Ing. V Šauer Seminář k §11 vyhlášky 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Svitavy 
Ing. M. Škavrada, Ph.D. Seminář k §11 vyhlášky 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Svitavy 
Mgr. P. Tišl  Kurz v rámci aktivity COMENIUS LLP program Job shadowing na škole Lord 

Wandsworth College, program zaměřen na aplikaci ICT ve výuce geografie a biologie 
a nové trendy ve výuce geografie, Velká Británie 

 Školení maturitních komisařů, Hradec Králové 
Mgr. J. Vavřín Kurz CLIL for Maths and Science Teachers, IPC Exeter, v rámci programu 

COMENIUS LLP, Velká Británie 
Mgr. A. Vorlíčková Konference Dyskorunka – problematika dyslexie a SPU 
 Školení Obsahový marketing v Dobrém webu“ 

 
 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

 Ve dnech 4. až 11. září 2013 se 8 žáků (kvarta, kvinta a 2.A) a 7 učitelů zúčastnilo výměnného 
pobytu v rámci našeho partnerství s Gymnáziem v Tangermünde v Německu. Pobyt žáků byl součástí 
společného projektu obou škol „Učíme se navzájem“. Žáci strávili v Německu jeden týden a ubytováni byli 
v hostitelských rodinách. Během svého pobytu měli možnost poznat každodenní život v německé rodině, 
seznámili se s kulturními zvyky i některými tradicemi a v rámci absolvovaných výletů poznali spolkovou zemi 
Sasko – Anhaltsko. Učitelé strávili prodloužený víkend v rodinách německých kolegů. Společně strávený večer 
upevnil přátelské vztahy mezi učiteli obou škol. Velmi pozitivně byly hodnoceny hospitace v hodinách a také 
společný výlet za poznáním severních částí Německa. Žáky doprovázela při výměnném pobytu vyučující 
německého jazyka Mgr. Jarmila Petříčková.  

Adaptační kurzy tříd 1.A a 1.P se uskutečnily ve dnech 6. – 7. září 2013 (1.A) a 13. – 14. září 2013 
(prima).  

Dne 2. října 2013 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 10. prosince 2013. 
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Žáci 3.A a 7.P spolu s výchovným poradcem a svými třídními učiteli navštívili 6. listopadu 2013 v Brně 
veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání „Gaudeamus 2013“. 

Dne 5. prosince 2013 připravili žáci 1.P pod vedením třídního učitele Mgr. Jana Sigla mikulášskou 
nadílku ostatní žáky našeho gymnázia.  

V pátek 24. ledna 2014 proběhl v prostorách Tylova domu za účasti poličské veřejnosti tradiční 
Studentský ples naší školy. 

Žáci naší školy se ve dnech 16. září 2013 a 25. března 2014 zúčastnili charitativní sbírky „Srdíčkový 
den“ na podporu vážně nemocných dětí vyhlášené občanským sdružením Život dětem, dne 15. října 2013 
zúčastnili veřejné sbírky na podporu programů pro nevidomé a slabozraké „Bílá pastelka“, v měsíci listopadu 
2013 informační kampaně a sbírky „Červená stužka“ zaměřené na boj proti HIV a AIDS, dne 11. ledna 2014 
„Tříkrálové sbírky“ organizované Oblastní charitou Polička.  

Ve školním roce 2013/2014 se z důvodu nedostatku sněhu neproběhly lyžařské výcvikové kurzy tříd 
1.A, 2.P a 5.P. 

V pondělí 21. března 2014 se na naší škole pod vedením Ing. M. Škavrady, Ph.D., RNDr. M. 
Najbertové a za pomoci žáků naší školy uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády - kategorie D.  

Žáci kvinty 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 4. až 6. června 2014 setkání na letním 
táboře na Baldě u Poličky.  

Ve dnech 19. a 24. března 2014 se uskutečnily pro zájemce z řad uchazečů o vzdělávání na naší 
škole přijímací zkoušky nanečisto. Zúčastnilo se jich celkem 77 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Poličky a 
jejího okolí. Pohovor k těmto zkouškám pod vedením našich pedagogů proběhl dne 27. března 2014.  

V měsíci dubnu se uskutečnil šestidenní zájezd do Anglie pro žáky vyšších ročníků.  Zájezdu se 
celkem zúčastnilo 66 žáků, kteří byli ubytováni v anglických rodinách a měli tak možnost prožít večer 
v anglické rodině, ochutnat některá typicky anglická jídla a otestovat si své jazykové znalosti při společné 
konverzaci v rámci večerů trávených v rodinách. 
Hlavním poznávacím bodem zájezdu byl Londýn 
a jeho památky. Zájezd zorganizovali vyučující 
anglického jazyka Mgr. Olga Prokopová a Mgr. 
Erika Jiroušová.  

Ve dnech 22. a 23. dubna 2014 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 16. května 2014 
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. 

Od 2. do 9. května 2014 skládali žáci 4.A 
a 8.P písemné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky a od 19. do 22. května 2014 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 30. května 2014. 
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Ve dnech 22. až 26. června 2014 se žáci 7.P a 3.A zúčastnili pod vedením Mgr. P. Tišla, Mgr. J. 
Vavřína a RNDr. M. Jílka, Ph.D.  vodáckého kurzu na Vltavě. Cílem bylo splout vodácky nejfrekventovanější 
úsek v České republice – tok řeky Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou. 

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. 

 

 

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, práci na projektu Moderní vzdělávání, tradiční hodnoty, 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. A. Vorlíčková (předseda), Mgr. J. Galgociová, Mgr. Z. Kleinová, Mgr. 

M. Krška, Mgr. K. Stündlová, Mgr. M. Trávníčková, I. Velechová 
 
Literární a recitační soutěže 

 Soutěž v recitaci (krajské kolo) – Cechová Valerie (3.P) – čestné uznání 

 O pardubický pramínek (krajská literární soutěž) – Točfousová Kateřina (3.P) – 1. místo, 3. kategorie; 
Machová Ivana – 2. místo, 4. kategorie; Neudertová Karolína – čestné uznání, 4. kategorie; Klein 
Kristián – 3. místo, 5. kategorie 

 Síla rodiny (literární soutěž) – odeslány práce Jiřího Zrůsta, Barbary Bobkové a Lucie Pospíšilové 
(všichni 6.P) – všem jmenovaným bylo uděleno čestné členství v klubu Nickiho rodina   

 
Olympiády 

 Dějepisná olympiáda (školní kolo) – postup do okresního kola Točfousová Kateřina (3.P), Vodička 
Ondřej (3.P) 

 Olympiáda z ČJ (školní kolo, kategorie I) – postup do okresního kola Grubhofferová Růžena (4.P), 
Pešková Pavlína (3.P) 

 Olympiáda z ČJ (školní kolo, kategorie II) – postup do okresního kola Stříteská Tereza (8.P), Plšková 
Tereza (7.P) 

 
Přednášky, besedy, návštěvy muzea, projektové aktivity 

 Říjen a listopad 2013 – návštěva Městského muzea v Poličce: Okupace Poličky v roce 1938  (1.P,  
2.P, 3.P, 4.P, 1.A) 

 2. 4. 2014 beseda s Ing. Vladimírem Hlachem o exilu u příležitosti zahájení výstavy Můj nový domov – 
3.A   

 
Exkurze 

 27. 3. 2014 – exkurze po stopách sovětské posádky ve Vysokém Mýtě – D prof 7.P a 3.A 
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 28. a 29. 4. 2014 – exkurze do Terezína – vzdělávací seminář – výběr studentů z tříd 1.A, 2.A, 3.A a 
5.P 

 Historicko-geografická exkurze třídy 5.P do svrateckého údolí (hrad Pernštejn + klášter Porta Coeli v 
Tišnově, Doubravník) 

 
Filmová a divadelní představení 

 26.11. 2013 – filmové představení Síla lidskosti – N. Winton + beseda (1.P, 2.P, 3.P, 4.P, 1.A) 

 17. 3. 2014 – návštěva 11. ročníku filmového festivalu Jeden svět na školách, 3. P – 7. P a 3.A 
 
Projety 

 V průběhu roku 2013/14 byla výuka dějepisu zapojena do celostátního projektu Dějepis pro 21. století: 
multimediální aplikace pro dějepisnou výuku. Projekt je financován z evropských fondů 
prostřednictvím pilotního programu Ústavu pro studium totalitních režimů. 

 3. 4. 2014 projekt ÚSTR Dějepis pro 21. století – pilotáž DVD Obrazy války – D prof 4.A  a 8.P 
 24. 3.  2014 projekt ÚSTR Dějepis pro 21. století – pilotáž DVD Okupace – D prof 4.A a 8.P 

 V červnu 2014 byl uzavřen a prezentován celoroční multimediální projekt v rámci profesního dějepisu 
ve 3.A a 7.P s názvem Byli to naši sousedé? – projekt se věnuje nucenému soužití Čechů a 
sovětských vojáků v letech 1968 – 1991. Tento projekt byl rovněž přihlášen do soutěže Příběhy 20. 
století vyhlášené společností Post Bellum Praha.   
 

Charitativní sbírky a akce 

 16. 9. 2013 a 25. 3. 2014 – charitativní sbírka Srdíčkový den 

 15. 10. 2013 – charitativní sbírka Bílá pastelka 

 Listopad 2013 – charitativní sbírka Červená stužka 

 11. 4. 2014 – Běh pro Světlušku – zapojení do charitativní akce pořádané Mozaikou se třídou 2.P 
(výroba a prodej drobných dárků) 
 

Další aktivity  

 24. 1. 2014  – návštěva Okresního soudu ve Svitavách – ZSV prof  

 10. 3. 2014 – Městská knihovna ve Svitavách – veřejné autorské čtení (společně s M. Trkalem ze 4.P) 

 7. 5. 2014 – Noc s Andersenem – 6.P 

 17. 5. 2014 workshop na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2014 (součást kampaně na podporu 
čtenářství Rosteme s knihou) 
 

b) Předmětová komise cizích jazyků 
 
Komise pracovala ve složení Mgr. J. Petříčková (předsedkyně), Mgr. J. Borovská, Mgr. D. Brown, Mgr. 

M. Jakubcová, Mgr. R. Jelínková, Mgr. B. Pejcharová, Mgr. O. Prokopová, Mgr. G. Svobodová, Mgr. M. 
Trávníčková, Mgr. J. Vavřín. 

Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo čtyřem cizím jazykům: anglickému, německému, 
francouzskému a ruskému. Ve 4.A a 8.P dále probíhala výuka konverzace v anglickém jazyce, vyučoval se 
německý jazyk – profesní a ruský jazyk – profesní. V 3.A a 7.P se také vyučoval německý jazyk – profesní a 
ruský jazyk – profesní.  
 
Soutěže 
o Konverzační soutěž 

 anglický jazyk 
okresní kolo: Felt Jakub (2.P) – 2. místo, kategorie I.A  
krajské kolo: Edlman Jan (4.P) – 1. místo, kategorie II.B  
  Pejchar Dan (4.P) – 1. místo, kategorie II.C 
  Dus Tomáš (6.P) – 1. místo, kategorie III.B 
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celostátní kolo: Edlman Jan (4.P) – 7. místo, kategorie II.B  
  Pejchar Dan (4.P) – 7. místo, kategorie II.C   
  Dus Tomáš (6.P) – 9. místo, kategorie III.B 

 ruský jazyk 
krajské kolo: Coufalová  Iva (4.P) – 4. až 5. místo, kategorie ZŠ 

    Popelka Tomáš (4.P) – 6. místo, kategorie ZŠ 
    Soukalová Simona (5.P) – 1. místo, kategorie SŠII 
    Sklenářová  Žaneta (8.P) –  4. místo, kategorie SŠI  

 německý jazyk 
krajské kolo: Jelínek Josef (4.P) – 5. místo, kategorie II.B  

Raasch  Filip (7.P) – 3. místo, kategorie III.B  
Bobková Barbara (6.P) – 4. místo, kategorie III.B 
Knettigová Eliška (7.P) – 5. místo, kategorie III.A     

 
o Ostatní soutěže a aktivity 

 německý jazyk 
Soutěž v předčítání Bücherwurm – Bobková Barbara (6.P) – 3. místo v celostátním kole, Jelínek 
Josef (4.P)  – 11. místo v celostátním kole 

 
Zahraniční exkurze  

 Výměnný pobyt žáků a učitelů naší školy v rámci našeho partnerství s Gymnáziem Tangermünde 
v Německu v měsíci září. Pobyt žáků byl součástí společného projektu obou škol „Učíme se 
navzájem“ 

 Šestidenní zájezd do Anglie pro studenty vyšších ročníků, který se uskutečnil v měsíci dubnu.  
Hlavním poznávacím bodem zájezdu byl Londýn a jeho památky. 
 

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

Jelínková, RNDr. M. Jílek, Ph.D., L. Král, Mgr. J. Sigl, Ing. L. Slezák, Mgr. M. Svoboda, Ing. V. Šauer, Ing. 
Michal Škavrada, Ph.D. 
 
Matematické soutěže 

 Matematická olympiáda 
Kategorie B – krajské kolo 

Hrubý Petr (2. A)   4. místo úspěšný řešitel 
Kategorie C – krajské kolo 

Šafářová Kristýna (5.P)   4. místo úspěšný řešitel 
Procházka Daniel (5.P)   7. místo  úspěšný řešitel 

Kategorie Z9 – krajské kolo 
Korábová Anežka (4.P) 11. místo úspěšný řešitel 

Kategorie Z8 – okresní kolo 
Leksová Veronika (3.P)   1. místo úspěšný řešitel 

Kategorie Z7 – okresní kolo 
Mořkovský Vít (2.P)   8. místo úspěšný řešitel 
Lorenc Jakub (2.P) 12. místo úspěšný řešitel 

Kategorie Z6 – okresní kolo 
Češka Ondřej (1.P)   3. místo úspěšný řešitel 
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 Klokan  
Kategorie Student – okresní kolo 

Klimeš Ondřej (8.P)   1. místo ----------------- 
Stodola Marek (8.P)   5. místo  ----------------- 
Cecha Martin (7.P)   7. místo  ----------------- 

Kategorie Junior – okresní kolo 
 

Šafářová Kristýna (5.P)   2. místo ----------------- 
Procházka Daniel (5.P)   4. místo  ----------------- 
Hrubý Petr (2.A)   5. místo ----------------- 

Kategorie Kadet – okresní kolo 
 

Edlman Jan (4.P)   8. místo ----------------- 
Kategorie Benjamín – okresní kolo 

 

Tobiáš Ondřej (2.P)   1. místo  ----------------- 
Kysilka Lukáš (2.P)   2. místo ----------------- 
Raasch Tim (2.P)   3. místo ----------------- 
Kostka Jiří (2.P)   9. místo ----------------- 
Kvasničková Kateřina (2.P) 10. místo ----------------- 
 

 Pythagoriáda  
Kategorie C – okresní kolo 

Leksová Veronika (3.P)   3. místo ----------------- 
Kategorie B – okresní kolo 

Tobiáš Ondřej (2.P)   1. místo úspěšný řešitel 
Kysilka Matěj (2.P)   5. místo ----------------- 

Kategorie A – okresní kolo 
Ulrich Tadeáš (1.P)   3. místo úspěšný řešitel 
Češka Ondřej (1.P) 13. místo úspěšný řešitel 

 

 Logická olympiáda 
Kategorie C – krajské kolo 

 

Klimeš Ondřej (8.P)    7. místo  ----------------- 
Šafářová Kristýna (5.P)  11. místo ----------------- 

 

 Internetová matematická olympiáda 
Družstvo naší školy ve složení Klimeš Ondřej, Stodola Marek, Tobiáš Jiří (všichni 8.P), Sodomka Tomáš (4.A), 
Cecha Martin, Raasch Filip (7.P), Hrubý Petr (2.A) se umístilo v konkurenci 212 týmů z celé republiky na 45. 
místě. 
 

 Mates  
Mates je matematická korespondenční soutěž pořádaná již tradičně studenty našeho gymnázia. Je určena pro 
žáky šestých a sedmých tříd základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Připravují 
ji žáci spolu s pedagogy ve svém volném čase. Každý ročník soutěže se skládá ze čtyř sérií po čtyřech 
příkladech. Tyto příklady jsou začleněny do napínavého příběhu. Začátkem druhého pololetí se pro účastníky 
soutěže připravuje možnost absolvovat matematické dopoledne na našem gymnáziu. Mates vrcholí 
závěrečným soustředěním pro 30 nejlepších řešitelů této soutěže, které se letos konalo ve dnech 4. – 6. 6. 
2014 v rekreačním středisku Balda.  
Této akce se účastnili jako lektoři také žáci třídy 5.P:  Hájková Karolína, Karlíková Helena, Lidmila Martin, 
Machová Ivana, Ondrůchová Daniela, Pospíšilová Lucie, Procházka Daniel, Stodola Jan, Šafářová Kristýna, 
Tomšů Jan a Vojta František.  
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Fyzikální soutěže 

 Fyzikální olympiáda 
Kategorie A – krajské kolo 

Sodomka Tomáš (4.A)   4. místo  úspěšný řešitel 
Klimeš Ondřej (8.P)   6. místo úspěšný řešitel 

Kategorie C – krajské kolo 
Hrubý Petr (2.A)   1. místo  úspěšný řešitel 
Kučera Martin (2.A)    6. místo úspěšný řešitel 

Kategorie D – krajské kolo 
Šafářová Kristýna (5.P)   3. místo  úspěšný řešitel 

Kategorie E – okresní kolo 
Edlman Jan (4.P)     4. místo   úspěšný řešitel 
Navrátil Tadeáš (4.P)     5. místo  úspěšný řešitel 
Coufalová Iva (4.P)     8. místo   úspěšný řešitel 

Kategorie E – krajské kolo 
Edlman Jan (4.P)     2. místo   úspěšný řešitel 
Navrátil Tadeáš (4.P)     6. místo  úspěšný řešitel 
Coufalová Iva (4.P)   12. místo   úspěšný řešitel 

Kategorie F – okresní kolo 
Glänznerová Nikola (3.P)  4. místo   úspěšný řešitel 
Pokorný Ondřej (3.P)   7. místo   úspěšný řešitel 
Pešková Pavlína (3.P)        8. – 9. místo   úspěšný řešitel 

 

 Korespondenční seminář FYKOS 
Tento seminář pořádá MFF Univerzity Karlovy v Praze a účastní se ho studenti z celé České republiky. Ve své 
kategorii obsadil Petr Hrubý (2.A) 1. místo.  
 
Další soutěže 

 Pišqworky  
Družstvo složené ze zástupců tříd 4.A a 8.P ve složení Ondřej Klimeš, Marek Stodola, Jiří Tobiáš, Tomáš 
Sodomka a Marek Martušin, obsadilo 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole a účastnilo se také 
republikového finále. 

 

d) Předmětová komise biologie, chemie, zeměpisu, geologie a geografie 
 
Komise pracovala ve složení: RNDr. Marta Najbertová (předsedkyně), Mgr. Alena Hofírková, Mgr. 

Michael Krška, Mgr. Petr Tišl, Ing. Michal Škavrada, Ph.D., Mgr. Jan Vavřín 
Členové komise se jako každoročně zaměřili na přípravu žáků v přírodovědných soutěžích a u 

maturantů na jejich úspěšné absolvování přijímacího řízení na VŠ. V geografii a geologii 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 i 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. 

Na naší škole se uskutečnilo pod vedením Ing. Michala Škavrady, PhD. okresní kolo Chemické 
olympiády (kategorie D). 

V rámci projektu Moderní vzdělávání, tradiční hodnoty byly vypracovány 2 sady DUMů pro biologii a 2 
sady DUMů pro geografii a geologii. Z finančních prostředků projektu se vybavila učebna zeměpisu počítačem 
a atlasy, do učebny biologie byl pořízen počítač, jedna binokulární a dvě elektronické lupy. 
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Odborné exkurze a přednášky 
Biologie 
a) exkurze 

 1.P – exkurze CHKO Pálava 

 1.A – CHKO Český ráj – 3 dny  

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

 2.A – exkurze do laboratoře růstových regulátorů v Olomouci, botanická zahrada Olomouc, ZOO Na 
kopečku 

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

 Bi prof 3.A, 7.P – Den zdraví – Svitavská nemocnice, a. s. 

 Bi prof 3.A, 7.P – CHKO Žďárské vrchy – jednodenní terénní odborná exkurze  

 BiS 4.A, 8.P – exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy  
b) přednášky 

 1.P, 1. A – Denní režim – beseda s psycholožkou 

 3A, 7. P – Psychotropní látky a duševní poruchy – p. Sobotka, Dům světla 
 
Chemie 

 ChS 4.A, 8.P – exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy 

 4.A, 8.P – exkurze do Vinných sklepů Valtice – technologie výroby vína 
  
Zeměpis, geologie a geografie 

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

 5.P – Údolí Svratky – komplexní exkurze zaměřená na poznání regionu mezi Bystřicí nad 
Pernštejnem a Tišnovem (3 dny) 

 2.A, 6.P – dvoudenní geografická exkurze na Králicko. Zaměřena na rozvoj metod poznávání fyzické i 
socioekonomické struktury regionu. Získaná data byla statisticky zpracovávána a hodnocena. Setkání 
s lokálním politikem (starostkou města).  Výstupy jsou hodnoceny na základě odevzdané práce a 
exkurzních deníků.  

 Ge prof 3.A, 7.P – Ostrava – dvoudenní geografická exkurze zaměřená na územní plánování a rozvoj 
města, význam Ostravy pro region, přednáška na katedře regionálního rozvoje OSU, návštěva firmy 
BorsodChem 

 Ge prof 4.A, 8.P – farma Mládek Bystré – témata a problémy současného zemědělství v ČR 
 
Soutěže  
Biologická olympiáda 

 kategorie D – okresní kolo: Feltlová Klára (1.P) 2. místo, Hloušková Julie (1.P) 4. místo, Jílková    
Adéla (1.P) 6. místo 

           krajské kolo: Feltlová Klára (1.P) 4. místo, Hloušková Julie (1.P) 11. místo 

 kategorie C – okresní kolo: Háp Matěj (4.P) 5. místo, Točfousová Kateřina (3.P) 9. místo 

 kategorie B – krajské kolo: Propperová Sára (1.A) 12. místo, Mičan Jan (6.P) 20. místo 

 kategorie A – krajské kolo: Vytlačil Radek (3.A) 19. místo, Novotná Iveta (3.A), 20. místo 
 
Soutěž v poznávání živočichů 
Oblastního kola se zúčastnilo 8 žáků. Žák Matěj Háp (4.P) postoupil do okresního kola, ve kterém obsadil 4. 
místo.  
 
Chemická olympiáda 

 kategorie D – okresní kolo: Navrátil Tadeáš (4.P) 7. místo 
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 kategorie C – krajské kolo: Hrubý Petr (2.A) 2. místo, úspěšný řešitel, Moravec Matěj (6.P) 16. místo  
 

Zeměpisná olympiáda 

 kategorie A – okresní kolo: Češka Ondřej (1.P) 3. místo 

 kategorie B – okresní kolo: Kysilka Lukáš (2.P) 3. místo 

 kategorie C – okresní kolo: Edlman Jan (4.P) 5. místo 

 kategorie D – okresní kolo: Raasch Filip (7.P) 2. místo, Kučera Martin (2.A) 3. místo 
          krajské kolo: Raasch Filip (7.P) 3. místo 

 
Středoškolská odborná činnost  

 Krajské kolo:  
o Mládková Markéta (4.A) – 1. místo – téma: Drobné sakrální památky na Bystersku  
o Neumeisterová Petra (4.A) – 2. místo – téma: Globalizovaná Polička 

 Celostátní kolo: 
o Švihlová Eliška (7.P) – 3. místo – téma: Canisterapie 

 

e) Předmětová komise tělesné výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy 
 
Komise pracovala ve složení L. Král (předseda), RNDr. S. Adamec, Mgr. E. Erbesová, Mgr. R. 

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

Učitelé tělesné výchovy připravili 3 lyžařské kurzy (Jablonec nad Jizerou), ale vzhledem k nepříznivým 
sněhovým podmínkám se ani jeden nekonal. Poslední červnový týden proběhl pro žáky 3.A a 7.P vodácký 
výcvikový kurz na řece Vltavě. V květnu se 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 i řadu soutěží. K těm 
nejvýznamnějším patří Středoškolská a Školská futsalová liga, okresní kolo Středoškolských her v odbíjené 
dívek i chlapců kategorie a okresní kolo ve volejbalu žáků a žákyň 8. a 9. tříd. 
 
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. Nepovinný seminář z hudební výchovy (2 hod./týdně) je zamřen na dvě oblasti 
a to sborový zpěv a instrumentální výuku (hru 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. Divadelní klub několik let 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 
Pěvecký sbor našeho gymnázia zrealizoval řadu pěveckých vystoupení. Skupina Maníci (4.P) se 

mimo jiné zúčastnila finále „Dětské Porty“ v Praze. Skupina Boötes (7.P) vystoupila na Poličském Rockoupání 
a Majálesu 2014. 

Ve středu 18. září 2013 se uskutečnil Workshop pantomimy Toma Kasprzyka, ve čtvrtek 19. září 2013 
se žáci naší školy zúčastnili pantomimického představení pro školy v rámci Mime festu v Divadelním klubu. 

Pěvecký sbor zahájil sérii adventních vystoupení 30. listopadu 2013 na Palackého náměstí a ukončil 
23. prosince 2013 v Divadelním klubu. 

Dne 12. prosince 2013 jsme navštívili balet Lucidor a Arabela v Janáčkově divadle v Brně.  
V průběhu roku 2014 se naše škola aktivně účastnila spolu s ostatními kulturními a školskými 

organizacemi našeho města oslav Roku české hudby.  
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Dne 5. března 2014 žáci HV z 1.A shlédli ve Svitavách balet Bohuslava Martinů Kdo je na světě 
nejmocnější v podání Pražského komorního baletu. 

Dne 15. dubna 2014 CBM proběhla uváděcí akce Roku české hudby Best of Martinů, na které žáci 
naší školy předvedli své projekty vypracované v rámci hudební výchovy.  

Dne 16. dubna 2014 se uskutečnilo oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek pro ZŠ a SŠ v aule naší 
školy. 

V celostátní soutěžní přehlídce Mládí a Martinů žákyně Barbora Vacková (6.P) vyhrála bronzové 
pásmo za projekt o Bohuslavu Martinů. 

Dne 22. dubna 2014 žáci HV z 5.P navštívili hudebně taneční vystoupení v rámci Jazzového festivalu 
Simulante bande od Vertedance. 

Dne 20. května 2014 žáci 1.P – 4.P navštívili výchovný koncert, na kterém zahrálo Martinů trio.  
Pěvecký sbor vystoupil v DPS Penzion ke Dni matek, dále spolu s dalšími účastníky hudebního 

semináře v CBM. 
Žáci 6.P sehráli začátkem června pro děti z MŠ na Palackého náměstí, MŠ Čtyřlístek a MŠ 

Rozmarýnek hudební pohádku O nemocném králi. 
Dne 11. června 2014 naší školu navštívil muzikolog Petr Kadlec a besedoval se žáky o našich a 

světových dirigentech. 
Na závěr roku žáci v hodinách hudební výchovy navštívili v CBM výstavu Co Čech, to muzikant s 

průvodním slovem muzikoložky Lucie Jirglové. 
 

Výtvarná výchova 
Kabinet výtvarné výchovy se podílel na níže uvedených akcích: 
Exkurze, výstavy a besedy s umělci: 

 Městská galerie Polička – Umělecký Salon – výstava absolventů FaVU VUT Brno  

 CBM Polička – beseda s pedagogem FaVU VUT Brno Prof. Tomášem Rullerem  

 CBM Polička – Slavné vily kraje – v návaznosti na výstavu studenti 1.A, 2.A a 5.P prováděli ve škole 

při výuce VV projekty zaměřené na úpravu individuálně zvoleného exteriéru v okolí svého bydliště  

 CBM Polička – Výstava akademického malíře Zbyška Siona + beseda se Zbyškem Sionem  

 Městská knihovna Polička – výstava deskových obrazů  

 Městská galerie Polička – výstava Jiřího Trnky  

 CBM Polička – Hry a klamy – interaktivní výstava  

 Městská knihovna Polička – výstava fotografií J. Kučery  

 Městská knihovna Polička – Ilustrace J. F. Palme  

 Městská knihovna Polička – výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle 

 Divadelní klub Polička – zapojení do výtvarného on-line projektu V. Bromové, V. Hečkové a Š. Jílka 

 Městská knihovna Polička – výstava plakátů J. Schmida 

 Městská knihovna Polička – výstava Pocta Z. Burianovi 

 Městská knihovna Polička – výstava fotografií V. Hlacha: Freiburgh, můj nový domov + beseda 

s umělcem 

 Městská knihovna Polička – výstava fotografií Jaroslava Mareše 

Soutěže:   

 Můj sport – účast v celostátní soutěži – Jílková Jana (3.P)  

 Šťastné stáří očima dětí – účast v celostátní soutěži – Grubhofferová Vendula, Nožková Sára, 

Putnová Kateřina (všechny 3.P)  

 Evropa ve škole – téma: Hudební nástroje v ruce člověka – Vajsová Kateřina (1.A) získala 3. místo 

v krajském kole 

 Martin Štěpánek a Charlota Kleinová (oba 2.P) – cena Zbyška Siona (katalog umělcových děl 

s věnováním a podpisem autora) za kolorované kresby inspirované malířovou tvorbou 
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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. – 11. místo) 

O pardubický pramínek  K. Točfousová (3.P) 
    1. místo (3. kat.) 
I. Machová (5.P) 
    2. místo (4. kat.) 
K. Klein (7.P) 
    3. místo (5. kat.) 

  

Soutěž v cizím jazyce – 
anglický jazyk 

J. Feltl (2.P) 
    2. místo (kat. I.A )  
 

J. Edlman (4.P)  
    1. místo (kat. II.B) 
D. Pejchar (4.P) 
    1. místo (kat. II.C) 
T. Dus (6.P) 
    1. místo (kat. III.B) 

J. Edlman (4.P)  
    7. místo (kat. II.B) 
D. Pejchar (4.P) 
    7. místo (kat. II.C) 
T. Dus (6.P) 
    9. místo (kat. III.B) 

Soutěž v cizím jazyce – 
německý jazyk 

 J. Jelínek (4.P) 
    5. místo (kat. II.B) 
F. Raasch (7.P) 
    3. místo (kat. III.B) 
B. Bobková (6.P) 
    4. místo (kat. III.B) 
E. Knettigová (7.P) 
    5. místo (kat. III.A) 

 

Soutěž v cizím jazyce – 
ruský jazyk 

 I. Coufalová (4.P) 
    4.- 5. místo (kat. ZŠ) 
S. Soukalová (5.P) 
    1. místo (kat. SŠII) 
Ž. Sklenářová (8.P) 
    4. místo (kat. SŠI) 

 

Bücherwurm  
- soutěž v předčítání  

   B. Bobková (6.P) 
    3. místo (kat. V) 
J. Jelínek (4.P) 
    11. místo (kat. II) 

Matematická olympiáda O. Češka (1.P) 
    3. místo (kat. Z6) 
V. Leksová (3.P) 
    1. místo (kat. Z8) 

P. Hrubý (2.A) 
    4. místo (kat. B) 
K. Šafářová (5.P) 
    4. místo (kat. C) 

 

Klokan O. Tobiáš (2.P) 
    1. místo (kat. Benjamín) 
L. Kysilka (2.P) 
   2. místo (kat. Benjamín) 
T. Raasch (2.P) 
    3. místo (kat. Benjamín) 
K. Šafářová (5.P) 
    2. místo (kat. Junior) 
O. Klimeš (8.P) 
    1. místo (kat. Student) 
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Pythagoriáda T. Ulrich (1.P) 
    3. místo (kat. A) 
O. Tobiáš (2.P)  
    1. místo (kat. B) 
V. Leksová (3.P)  
    3. místo (kat. C) 

    

Fyzikální olympiáda   J. Edlman (4.P)  
    2. místo (kat. E)  
K. Šafářová (5.P) 
    3. místo (kat. D) 
P. Hrubý (2.A)  
    1. místo (kat. C)  
T. Sodomka (4.A) 
    4. místo (kat. A) 

 

FYKOS 
korespondenční seminář 
MFF UK Praha 

  P. Hrubý (2.A)  
    1. místo (kat.2. ročník)  

 
Biologická olympiáda K. Feltlová (1.P)  

    2. místo (kat. D) 
K. Feltlová (1.P)  
    4. místo (kat. D) 

 

Chemická olympiáda   P. Hrubý (2.A) 
    2. místo (kat. C) 

 

Zeměpisná olympiáda 
 

O. Češka (1.P) 
    3. místo (kat. A) 
L. Kysilka (2.P) 
    3. místo (kat. B)  
F. Raasch (7.P) 
    2. místo (kat. D) 
M. Kučera (2.A) 
    3. místo (kat. D) 

F. Raasch (7.P) 
    3. místo (kat. D) 

 

Středoškolská odborná 
činnost 

 M. Mládková (4.A) 
    1. místo  
P. Neumaisterová (4.A) 
    2. místo  

E. Švihlová (7.P) 
    3. místo  

Evropa ve škole 
výtvarná část soutěže 

 K. Vajsová (1.A) 
    3. místo   

 

Mládí a Martinů    B. Vacková (6.P) 
    Bronzové pásmo   

Pišqwosky  Družstvo žáků 8.P a 4.A 
(Klimeš, Stodola, Tobiáš, 
Sodomka, Martušin) 
    2. místo 

 

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 

01. 10. 2013 Krajské kolo ve Středoškolském atletickém poháru - Corny. Po vítězství v okresním kole 
jsme měli zastoupení v krajském kole v kategoriích chlapců i dívek. Dívky se umístily na 4. 
místě, chlapci byli pátí. Naší nejúspěšnější závodnicí se stala Tereza Vytlačilová (3.A), která 
zvítězila ve vrhu kouli a ve skoku vysokém. 

22. 10. 2013 Okresní kolo ve stolním tenisu družstev v Litomyšli - V kategorii 6. - 7. tříd družstvo ve 
složení Tichý, Kysilka, Šauer (2.P) získalo 3. místo. V kategorii 8. - 9. tříd družstvo naší školy 
zvítězilo a postoupilo do krajského kola. Školu reprezentovali Hrstka, Dostál, Erbes (4.P). 
Mezi žáky středních škol se umístilo naše družstvo ve složení Trnka (7.P), Kysilka (1.A), 
Kopecký (2.A) na 4. místě. 

05. 11.2013 Krajská olympiáda mládeže ve stolním tenisu v Chrudimi. Naši žáci, ve stejném složení 
jako v okresním kole, získali výborné 3. místo. 
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12. 11. 2013 Oblastní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd. Naši kluci v dramatickém finálovém souboji 
podlehli vítěznému družstvu z Bystrého až na nájezdy. 

20. 11. 2013 Školská futsalová liga 9 (1. kolo). Týmu naší školy se nedařilo a skončil na nepostupovém 4. 
místě.   

22. 11. 2013 Okresní kolo v šachu družstev 6. – 9. tříd. Čtveřice Feltl (4.P), Simon (1.P), Brokl (3.P) a 
Navrátil (4.P) v konkurenci 12 týmů skončila na skvělém 3. místě.  

28. 11. 2013 Okresní kolo ve volejbalu chlapců a dívek středních škol. V prostředí naší školy získala 
děvčata pěkné 3. místo, chlapci skončili čtvrtí.   

29. 11. 2013 Oblastní kolo ve florbalu žákyň 8. - 9. tříd. Děvčata pro naši školu vybojovala 3. místo. 
03. 12. 2013 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd. Chlapci skončili ze šesti zúčastněných družstev 

na 2. místě. 
09. 12. 2013 Okresní kolo ve florbalu chlapců a dívek středních škol. Po jednoznačném vítězství 

v oblastním kole naši chlapci skončili na 5. místě.  
12. 12. 2013 Krajský přebor družstev středních škol v šachu. Čtveřice Stodola (8.P), Feltl (4.P), Ryšavá 

(1.A) a Simon (1.P) získala pěkné 7. místo.  
12. 12. 2013 Středoškolská futsalová liga (2. kolo). Našim futsalistům se podařilo porazit pouze jednoho 

soupeře, což stačilo jen na 3. místo.  
19. 12. 2013 Školská futsalová liga 7 (2. kolo). Po boji naši žáci skončili na 2. místě, které bohužel 

k postupu nestačilo. 
17. 01. 2014 Okresní kolo ve sportovním lezení na umělé stěně. Družstvo naší školy ve složení Lorenc, 

Pospíšil, Štěpánek (všichni 2.P) zvítězilo v oblastním kole. Kluci vyhráli i v kole okresním. 
06. 02. 2014 Oblastní kolo v basketbalu chlapců 8. - 9. tříd. Naši žáci zvítězili, ale vzhledem k malému 

počtu hráčů se okresního kola nezúčastnili. 
25. 02. 2014 Okresní kolo v basketbalu dívek 8. - 9. tříd. Děvčata skončila v turnaji, který se konal 

v Moravské Třebové, na čtvrtém místě.  
18. 03. 2014 Okresní kolo v basketbale dívek SŠ. V konkurenci basketbalových týmů naše holky obsadily 

velmi hezké 3. místo. 
30. 04. 2014 Okresní kolo ve volejbalu chlapců a dívek 8. - 9. tříd. Ve sportovní hale naší školy se 

konaly oba turnaje, kdy v obou kategoriích naše družstva obsadila 2. místo. 
06. 05. 2014 Oblastní kolo 46. ročníku Poháru rozhlasu v atletice žactva. Soutěže jsme se zúčastnili ve 

všech kategoriích. Do okresního kola postoupili starší žáci, mladší a starší žákyně. 
13. 05. 2014 Okresní kolo 46. ročníku Poháru rozhlasu v atletice žactva. I přes výrazné zlepšení jsme 

získali v kategorii mladších žákyň 5. místo, starší žákyně se umístily na stejném místě a starší 
žáci obsadili 4. příčku. 

14. 05.2014 Hokejbal proti drogám (krajské kolo). V kategorii žáků 6. - 7. tříd zabojovalo naše družstvo 
ve složení Hnát, Martinů, Cihlář Jan + Jakub, Hradecký (všichni 1.P), Tobiáš, Šauer, Tichý, 
Mořkovský (všichni 2.P) a získalo krásné 2. místo. 

 
 

11. Výchovné poradenství  

 
 Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Stanislav Adamec.  
 Ve výroční zprávě za minulý školní rok jsme informovali o přijetí žáka s Aspergerovým syndromem do 

sekundy a o problematice, která souvisela s jeho přechodem do nového prostředí. V této souvislosti byla 
vyjádřena i určitá pochybnost o vhodnosti přestupu, neboť vyšší nároky ve výuce a nový třídní kolektiv vedly 
nejen k jeho nevhodnému chování během výuky, ale i k podstatnému zhoršení prospěchu. Hned na začátku 
školního roku 2013/2014 byla žákovi přidělena osobní asistentka. Začátky spolupráce paní asistentky se 
žákem nebyly jednoduché. Asi nejobtížnější bylo získání jeho důvěry a posléze najít způsob jak jej motivovat 
ke zlepšení prospěchu. Ve velice krátké době se jí podařilo zvládnout jeho chování tak, aby nebylo rušivým 
faktorem ve třídě. Díky jejímu osobnímu nasazení, doučování i přípravě různých pomůcek se práce se žákem 
začala dařit a nyní je možné konstatovat, že naše pochybnosti nenaplnily. Žáka se plně podařilo integrovat do 
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třídního kolektivu a jeho prospěch patří k dobrému průměru třídy. Nelze také pominout snahu a nasazení 
samotného žáka, který vzdor svému zdravotnímu postižení si dokázal výrazným způsobem zlepšit prospěch 
ve většině předmětů. 

Těžiště práce výchovného poradce na Gymnáziu Polička tkví především v pohovorech se žáky o jejich 
dalším studiu na vysokých školách, případně na vyšších odborných školách. Prakticky od druhého ročníku by 
jim mělo být jasné jejich směřování, neboť pro třetí ročník si volí tři profesní předměty. A protože se v rámci 
těchto předmětů probírá i základní učivo, musí jejich volba korespondovat s výběrem vysoké školy i 
zaměřením studia. Rádi konstatujeme velice pozitivní změnu většiny žáků v přístupu k volbě profesních 
předmětů, kdy jejich volba skutečně odpovídá jejich budoucímu studiu a není ovlivněná náročností předmětu 
či osobou vyučujícího. Po třetím ročníku vyššího stupně gymnázia si volí žák dva semináře, které jsou 
zaměřeny především na přípravu k maturitní zkoušce. I zde lze konstatovat pozitivní trend ve výběru 
předmětů, kdy žáci nejdou cestou jak co nejsnadněji absolvovat maturitu, ale co budou v budoucnu potřebovat 
v dalším studiu. 

I v letošním roce pokračovala prospěšná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou v 
Hradci Králové. Masarykova univerzita připravila opět pro výchovné poradce zajímavý seminář, uspořádala 
speciální Den otevřených dveří na všech fakultách, nabídla velký soubor přednášek pro naše žáky a vyslala 
svého studenta na besedu se žáky maturitních tříd. Nově byl zaveden status ambasadora, který se účastní 
vybraných akci, kde získává informace o studijních možnostech na celé univerzitě a předpokládá se, že se o 
ně podělí se svými spolužáky. Ambasadorkou za naší školu se stala Michaela Luňáčková ze 7.P, která se této 
funkce ujala s velkým zaujetím a je důstojnou reprezentantkou naší školy. Univerzita HK nabídla možnost 
besed s vysokoškolskými pedagogy jednotlivých fakult a rovněž soubor přednášek pro středoškoláky. Je na 
škodu věci, že možnost přednášek není na naší škole více využívána, přestože obě univerzity nabízejí témata 
zahrnující prakticky problematiku celého gymnaziálního učiva. 

Z akcí, které byly organizovány pro naše žáky, je nutné zmínit setkání žáků 3.A a 7.P  s rektorem 
Jihočeské univerzity Prof. Liborem Grubhofferem, Ph.D., který besedoval se žáky o možnostech studia na celé 
JČU. Mezi naše žáky také zavítal náš absolvent Ing. Pavel Kladivo, který po absolutoriu na VŠE v Praze 
studuje doktorandský program na univerzitě na Tchaj-wanu. Jeho přednáška doplněná řadou fotografií nejen z 
pro nás exotického ostrova, ale i z jeho cest po jihovýchodní Asii byla cenná i proto, že obsahovala i 
informace, jak se úspěšný český student dostane ke vzdělání nejen doma, ale i v Číně a na Tchaj-wanu. 
Besedu pro naše žáky připravila také společnost Scio o Národních srovnávacích zkouškách, které jako 
přijímací zkoušky využívá čím dál více fakult v celé ČR. 

I ve školním roce 2013/2014 pokračovala velice dobrá a prospěšná spolupráce s OPPP v Ústí nad 
Orlicí. Psycholožka paní Mgr. Vlasta Tvrdíková seznámila žáky 1.A a 1.P nejen s nabídkou služeb 
psychologické poradny, ale i s problematikou učení a domácí přípravy na výuku. Se žáky 3.A  a 7.P probírala 
na základě testového šetření vhodnost jejich volby dalšího studia tak, aby odpovídalo  jejich osobním 
předpokladům. 

Ze závažnějších kázeňských přestupků bylo třeba řešit větší počet neomluvených hodin u dvou žáků. V 
případě žáka ze 4.P se jednalo o „prodloužení domácího léčení“. Je nutné ocenit přístup rodičů, že se 
nesnažili vzniklou absenci „dodatečně“ omluvit. Doufáme, že kázeňský trest spolu se sníženou známkou z 
chování bude pro žáka dostatečným poučením, aby takový přestupek již v budoucnu neopakoval. V druhém 
případě se stejného přestupku dopustila v závěru školního roku žákyně 4.A. Snad i pro ni bude dostatečným 
poučením projednání a potrestání tohoto porušení školního řádu. 

Dále je nutné zmínit i to, že žákyně, kterou postihla téměř úplná ztráta zraku, úspěšně odmaturovala na 
naší škole v podzimním termínu. Je obdivuhodné, jak v krátkém čase se dokázala vyrovnat se svým 
postižením a jak výtečně se dokázala připravit na závěrečnou zkoušku jak ve státní, tak i školní části. V 
letošním školním roce jsme řešili podobný případ, kdy se právě v maturitním ročníku zhoršil zdravotní stav 
žákyně, který ji bránil v pravidelné školní docházce a který byl i příčinou psychických obtíží. Žákyně měla až 
do třetího ročníku výborný prospěch a nyní došlo k jeho výraznému zhoršení. Věříme, že opakováním ročníku 
se jí podaří rovněž úspěšně studia na naší škole zakončit. 
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Výsledky přijímacího řízení našich absolventů na VŠ 
 4.A oktáva 

Počet absolventů 29 22 

Počet přijatých na VŠ 27 (93,1%) 22 (100%) 

 

 

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 2013/2014. Akce byly zaměřeny především na vrstevnické (peer) programy a metody aktivního sociálního 
učení, vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu 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 a prevenci kyberšikany.  

Ve spolupráci s Evou Machovou, studentkou adiktologie, se třídy 3.P a 4.P zapojily do dotazníkového 
šetření „Trávení volného času a přestávek“. 
        Byly vypracovány a podány na město Polička 4 projekty na akce, kterými je realizován na naší škole 
osvědčený preventivní vrstevnický program proti nežádoucím společenským jevům: „Psychohrátky“, 
„Vrstevnický program – kurz lektorů VP“, „Vrstevnický program“ – nadstavbový kurz“ pro již aktivní lektory a 
„Sportuj s rozumem“. Tři projekty byly finančně podpořeny. První dva byly již zrealizovány, další proběhne na 
začátku nového školního roku.  
 Na začátku letošního školního roku se úspěšně uskutečnily akce plánované v předcházejícím roce. 
Proběhly víkendové adaptační kurzy žáků 1.A a 1.P, které potvrdily svoji efektivitu. Proběhlo i 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 ve třídách nižšího stupně gymnázia a 1.A  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 záchranné stanice „Pasíčka“ v Litomyšli. 
 V letošním roce navázala naše škola v oblasti prevence nové kontakty se ZŠ TGM ve Svitavách a 
také ZŠ v Jedlové. V červnu naši lektoři VP provedli na těchto školách preventivní protidrogové programy. 
Spolupráce se ZŠ Masarykova v Poličce v oblasti prevence byla pro školní rok 2013/2014 přerušena z 
organizačních důvodů ze strany ZŠ. 
 Pro lepší informovanost pedagogů a bezproblémovou integraci žáka s poruchami autistického spektra 
v tercii je zajištěn kontakt se sociální pracovnicí. 
 Svůj volný čas mezi vyučováním i po něm mohou žáci trávit v klubovně vybavené společenskými a 
sportovními hrami, stolem na stolní tenis a také stolním fotbalem. 
 V osobních dotaznících, které vyplňují žáci vybraných tříd v rámci evaluace aktivit školy, hodnotí 
úroveň prevence kladně. 
 

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

programu. První část realizována jako tři půldenní setkání na gymnáziu, druhá část proběhla formou 
dvoudenního soustředění v rekreačním středisku Mladočov. Výcvik byl veden částečně lektory z řad 
žáků a částečně psycholožkou, 19 absolventů – žáků 1.A a 5.P obdrželo osvědčení a může působit 
jako lektoři vrstevnického preventivního programu. 

2. Vrstevnický program – nadstavbový kurz lektorů – dvoudenní soustředění pro 21 lektorů 
vrstevnického preventivního programu na skautské základně na Maděře v listopadu 2013. Cílem bylo 
zvýšení informovanosti lektorů v oblasti nežádoucího společenského chování a získání lepších 
dovedností a schopností 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 květnu 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 2.P + 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 1.P – 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 – sexta 
pro sekundu  

 Činnost lektorů na školách v regionu:  
o Gymnázium Svitavy (žáci primy a 1. ročníku) 
o ZŠ TGM Svitavy (žáci 8. tříd) 
o ZŠ Jedlová (žáci 3., 4., 5. třídy) 

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 135 účastníků. 
Celkem proběhlo: 
o 8 bloků „Poznej sám sebe i druhé“ – pro primu a 1. ročník Gymnázia Svitavy, adaptační kurz 
o 2 bloky „Drogy?, Proč, ne!“ a „Poznej sám sebe i druhé“ – pro žáky 8. tříd ZŠ TGM Svitavy 
o 2 bloky „Drogy?, Proč, ne!“ a „Poznej sám sebe i druhé“ – pro žáky 3., 4., 5. třídy ZŠ Jedlová 

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

b) Interaktivní programy a soustředění pro kolektivy 

 Noc na gymnáziu – interaktivní program na soudržnost kolektivu – 1.P, 2.P, 3.P, 4.P, 1.A 

 Prevence HIV, AIDS –  program s HIV pozitivním lektorem, Mozaika – 3.P 

 Prevence gamblerství a kyberšikany – 4.P 

 Život s postižením – pomůcky pro slabozraké a nevidomé, Tyflosolis Hradec Králové – SVS 3.A a 7.P 
 
c) Jednorázové aktivity v oblasti zdravého životního stylu 

 beseda Zvládání zátěže a adaptace na nové prostředí – Mgr. V. Tvrdíková, 1. A 

 beseda Metodika efektivního učení a denní režim –  Mgr. V. Tvrdíková, 1.P, 1. A  

 Psychoaktivní látky a duševní poruchy – T. Sobotka, Dům světla, 3. A, 7.P 

 beseda Práce sociální pracovnice – pí. Uhlířová a pí. Kvapilová, MěÚ Polička, 1.P  

 Hokejbalem proti drogám – družstvo naší školy získalo v krajském kole 2. místo  
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d) Ostatní jednorázové preventivní aktivity 

 Běh pro Světlušku – výtěžek z vlastnoručně vyrobených produktů věnován na charitu pro nevidomé –
2.P   

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

 Divadelní představení Ústavu sociální péče v Bystrém – všechny ročníky nižšího stupně gymnázia 

 Soudní proces ve Svitavách – trestní právo, SVS prof. 3.A + 7.P 
 
e) Charitativní aktivity 

 Adopce na dálku – několikaletá adopce dvou dětí z Indie třídami 5.P a 8.P 

 Vánoční bazar –  uspořádán třídou 7.P, výtěžek věnován záchranné stanici „Pasíčka“  

 Charitativní sbírky – účast žáků dobrovolníků (Tříkrálová sbírka, Bílá pastelka, Srdíčkový den aj.)   

 Červená stužka – prevence HIV a AIDS – Mezinárodní den AIDS – společenská osvěta, zapojeno 6 
dvojic žáků 2. A a 6.P  
 

f) Spolupráce s rodiči 
Rodiče třídy 1.P měli možnost účastnit se besedy se školní psycholožkou – Metodika efektivního 

učení a denní režim. Informace dostávají rodiče na třídních schůzkách nebo prostřednictvím webu, popřípadě 
ústně při osobních konzultacích s metodičkou prevence. 

 
g) Aktivity a vzdělávání školního metodika prevence  

Metodik prevence průběžně doplňuje webové stránky školy v sekci „Prevence“. Mimo jiné 
vypracovává projekty, podává žádosti na jejich finanční dotace, všech se osobně účastní, zajišťuje jejich 
organizaci a působí jako pedagogický dozor.  

 

 

13. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

 
Dne 9. 10. 2013 proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se 

sídlem v Pardubicích (územní pracoviště Svitavy). Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností 
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášku MZ č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhlášku MZ č. 6/2003 Sb., kterou se 
stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízením vlády č. 367/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Zápis z provedené kontroly je uložen u ředitele školy. Jeho závěrem je, že provoz školy odpovídá 
hygienickým požadavkům na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické 
podmínky, zásobováním vodou a úklid podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 
343/2009.  

 
Ve dnech 11. až 15. 11. 2013 se uskutečnil interní audit, který byl zaměřen na zhodnocení efektivity 

a přiměřenosti využití finančních prostředků na nákup kancelářských potřeb v období od 1. ledna 2013 do 31. 
června 2013. Speciálně pak bylo předmětem zájmu zhodnocení formální správnosti příslušných účetních 
dokladů a jejich souhlasu s finančními transakcemi na účtu školy. Audit provedl interní auditor RNDr. Miroslav 
Jílek, Ph.D. Interní audit neshledal žádné závady. 
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Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 17. - 18. 12. 2013 

a 27. 6. 2014. 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.  

 
Dne 3. 3. 2014 proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se 

sídlem v Pardubicích (územní pracoviště Svitavy). Šetření bylo provedeno v rámci krajské prioritní oblasti 
kontrolního plánu odboru hygieny dětí a mladistvých zaměřené na režim provozu úklidu tělocvičen základních 
a středních škol v souvislosti jejich pronájmu třetím osobám.  

Zápis z provedené kontroly je uložen u ředitele školy. Jeho závěrem je, že úklid tělocvičny, posiloven, 
gymnastického sálu a souvisejících prostor šaten, hygienických zařízení a umýváren probíhá dle vypracované 
pracovní náplně uklizečky, v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 
343/2009 Sb., a to vždy ráno před zahájením užívání prostor žáky.  

Součástí kontroly bylo i vykonání státního zdravotního dozoru ve školním bufetu. Jeho závěrem bylo 
projednání sortimentu nápojů a potravin nabízených ve školním bufetu s ředitelem školy z hlediska jeho 
vhodnosti nebo nesouladu se zásadami zdravé výživy. Byla poskytnuta obecná doporučení vhodného 
sortimentu z hlediska zdravé výživy.       

 
Dne 5. 5. 2014 proběhla tematická požární kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje (územní odbor Svitavy). Kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 
písm. h) a 35 písm. c) zákona o požární ochraně a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o 
požární prevenci. Cílem bylo prověřit způsob plnění opatření, uložených k odstranění nedostatků, zjištěných 
poslední tematickou požární kontrolou ze dne 9. 10. 2012. Z kontrolní dohlídky byl vypracován zápis č. j.: 
HSPA-124-016/2014, který je uložen u ředitele školy.   

  
Pardubický inspektorát ČŠI provedl dne 21. 5. 2014 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, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Předmětem 
kontrolní činnosti byla organizace a průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 (dílčí 
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou a zkoušky konané formou ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí) podle § 78a odst. 3 a 4, § 79 odst. 1 až 6, § 80 odst. 4 a 5 písm. c), § 80a odst. 1, 2 
a 6, § 81 odst. 1 a 7 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle § 2 odst. 2 až 4 a 
7, § 6 odst. 1 až 4 a 6, § 8 odst. 1 až 3, § 14 odst. 1, § 16, § 22 odst. 4, § 24 odst. 1, 4 a 5, § 29a odst. 2, § 31 
odst. 2, §35 odst. 1, 2, 4 písm. a) a odst. 5, § 36 odst. 1 až 3 a 5, § 44 odst. 2, § 51 odst. 1 vyhlášky č 
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 
znění účinném v kontrolovaném období.  

Závěrem kontrolního zjištění je, že organizace a průběh dílčích zkoušek společné části maturitní 
zkoušky konaných ústní formou a zkoušek profilové části maturitní zkoušky konaných formou ústní zkoušky 
před zkušební maturitní komisí odpovídaly výše uvedeným právním předpisům. V kontrolované oblasti nebylo 
zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních předpisů.  

Protokol o kontrole s č. j.: ČŠIE-478/14-E ze dne 30. 5. 2014 je uložen u ředitele školy.    
 
Dne 19. 6. 2014 provedli pracovníci kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje 

následnou kontrolu plnění stanovených opatření z kontroly č. 87/2013. O výsledku kontroly byl vyhotoven 
zápis, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé závady, připomínky, doporučení a plnění opatření. Závěr kontroly je, 
že přijatá opatření jsou splněna částečně. Termín pro odstranění zbývajících nedostatků je 31. 1. 2015. 
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14. Školská rada 

 
Ve dnech 15. 10. 2013, 1. 4. 2014 a 12. 6. 2014 proběhla zasedání školské rady ve školním roce 

2013/2014, 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 2013) 
 
 

Provozní dotace 

Dotace celkem 18 953 667,99 Kč 

Dotace na přímé náklady  14 243 000,00 Kč 

Dotace na provoz  3 961 000,00 Kč 

Účelové dotace   128 800,00 Kč 

ESF 620 867,99 Kč 

 

Hlavní činnost 

Náklady celkem 19 733 059,48 Kč 

Mzdy  10 672 842,00 Kč 

OON 220 000,00 Kč 

Pojistné 3 564 236,00 Kč 

Ostatní 5 275 981,48 Kč 

   

Výnosy celkem 19 733 059,48 Kč 

Dotace 18 953 667,99 Kč 

Zúčtování fondů  176 739,24 Kč 

Ostatní výnosy  602 652,25 Kč 

 
 

16. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše škola nebyla ve školním roce 2013/2014 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 
realizací tzv. udržitelnosti grantového projektu „Experimentem k poznání“. Samotný projekt na naší škole 
probíhal v období od 1. července 2011 do 31. prosince 2012. V návaznosti na tento projekt se v dubnu a 
květnu 2014 uskutečnilo praktické vzdělávání v oblasti zavádění moderních laboratorních experimentálních 
systémů do výuky fyziky, chemie, biologie a geografie. Jednotlivá školení vedli lektoři projektu „Experimentem 
k poznání“ a zúčastnilo se jich celkem 17 učitelů přírodovědných předmětů z Gymnázia Blansko.  

Gymnázium Polička má uzavřeny smlouvy o partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou 
Brno a Univerzitou Hradec Králové. 
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18. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 
Projekt „Moderní vzdělávání, tradiční hodnoty“ 
Gymnázium Polička ve školním roce 2013/2014 pokračovalo v realizaci projektu „Moderní vzdělávání, 

tradiční hodnoty“. Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a 
probíhal dva roky (ukončen byl 31. 8. 2014). Celková výše finančních prostředků na projekt byla 1 115 956 Kč. 
Jeho cílem bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů (individualizace výuky a tvorba didaktických 
učebních materiálů) docílit zlepšení podmínek vzdělávání na gymnáziu. 

V září školního roku 2013/2014 obdržela naše škola z tohoto projektu částku 446 383 Kč. Z těchto 
finančních prostředků byly nakoupeny učebnice cizích jazyků, knihy do žákovské knihovny, počítač do učebny 
biologie, mikroskop, počítač do učebny zeměpisu, spotřební materiál apod. Dále byla z projektu financována 
individualizace výuky českého jazyka ve třídách kvarta, sexta a 2.A a fyziky ve třídách sekunda a kvarta.  

 
 

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. 
 

 Škola velice úzce spolupracuje s níže uvedenými institucemi: 
o Město Polička 
o Centrum Bohuslava Martinů Polička 
o Městská knihovna Polička 
o Městská galerie 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 organizace a partneři 

 
 
 
 
 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 

33 

 
 
 
 
 
 

Schváleno školskou radou dne 7. 10. 2014  
 

Předseda školské rady: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

 Mgr. Miloslav Svoboda 
                                                                                                    ředitel školy 


