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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 základní školy:  
Úplné:  
Masarykova ZŠ Polička, ZŠ Na Lukách Polička, ZŠ Bystré, ZŠ Pomezí, ZŠ Telecí, ZŠ Lubná – Sebranice 
Úplné - okrajově:  
ZŠ Olešnice, ZŠ Jimramov, ZŠ Proseč, ZŠ Vítějeves, ZŠ Dolní Újezd 
Neúplné: 
ZŠ Borová, ZŠ Sádek, ZŠ Jedlová, ZŠ Široký Důl, ZŠ Pustá Kamenice, ZŠ Rohozná 

 

 

2. Přehled o kapacitě školy 

 

Přehled učeben (ve školním roce 2014/2015) 
Označení Podlaží Č. dv. Využití učebny Kapacita Poznámka 

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

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

laboratoř Ch 1.NP 127 laboratorní cvičení z chemie 18  

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

kvinta 1.NP 130 kmenová učebna 32  

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

kvarta 2.NP 205 kmenová učebna 32 notebook 

4.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 

oktáva 2.NP 208 kmenová učebna 32 notebook 

1.A 2.NP 209 kmenová učebna 30 notebook 

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

3.A 2.NP 211 kmenová učebna 32 notebook 

tercie 2.NP 212 kmenová učebna 32  

prima 2.NP 213 kmenová učebna 32  

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

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

sexta 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 

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

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

LVT 1 3.NP 311 laboratoř výpočetní techniky 15 interaktivní tab. 

tělocvična př. 1NP 509  2 skupiny žáků, 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 
studio 

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

22 
10xPC + 4xPC, 
multimediální studio 

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 40Mb/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, žákovské 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.  
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Učebny dějepisu a geografie a geologie slouží jako kmenové učebny, jsou vybaveny interaktivní 
tabulí, počítačem, vizualizérem, audiovizuální technikou, zatemňovacím systémem a mapami pro výuku 
jednotlivých předmětů.  

Učebny českého jazyka a základů společenských věd slouží také jako kmenové učebny, jsou 
vybaveny počítačem, dataprojektorem, vizualizérem a audiovizuální technikou. 

Aula školy slouží k výuce hudební výchovy, k pořádání společenských a kulturních akcí. Je vybavena 
klavírem, 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, …). 

 
 

 
 

Biologická laboratoř 

 

 

3. Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2014/2015 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).  
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Počty žáků a tříd podle délky vzdělávání ve školním roce 2014/2015 (stav k 30. 9. 2014) 

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

    79-41-K/41  Gymnázium 4 roky 4 114 

    79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 8 231 

Celkem  12 345 

 

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

Ok+Ok základy společenských věd - profesní 3 4.A+Ok seminář z dějepisu 2 

4.A+Ok dějepis - profesní 3 4.A+Ok seminář z geografie a geologie 2 

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

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

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

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

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

4.A+Ok informatika a výpočetní technika - prof. 3 4.A+Ok seminář z výtvarné výchovy 2 

4.A+Ok konverzace v anglickém jazyce 2 4.A+Ok   

 

Profesní předměty (3.A, septima) 

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

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

3.A+ Sp základy společenských věd - profesní 2 3A+ Sp biologie - profesní 2 
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3.A+ Sp dějepis - profesní 2 3.A+Sp informatika a výpočetní technika - prof. 2 

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

3.A+ Sp fyzika - 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. 2014 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2015. 
 
Přepočtení pracovníci  

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

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2014/2015 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2014) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Pedagog. 
praxe 

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

Slezák Luboš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy   IVT   24 

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

Dudek Tomáš, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 11 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   HV - Ped 25 

Filipová Božena, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - DG 32 

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ  - D 27         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   ČJ - AJ  19 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - TV 15 

Jelínková Romana, Mgr. učitelka pro stř. školy   odborné před. 10 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - Fy  14 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka pro zákl. školy    AJ 13 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 20 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 24         

Král Ladislav učitel bez kvalifikace   ---- 8 

Králová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy    ČJ - ZSV 0 

Pedagog. pracovníci 
interní 

Pedagog. pracovníci 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení pracovníci 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

27,75 26,18 0,95 0,67 10,3 9,80 39 36,65 47 43 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

8 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy   Bi - TV 11 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 8        

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - D 19 

Najbertová Marta, RNDr. učitelka + metodik prevence SPJ pro stř. školy   Bi  - Ch 31 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy   NJ  17 

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

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - Fy 15 

Stündlová Kateřina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - OV 22 

Šauer Vladimír, Ing. učitel pro stř. školy   odborné před. 16 

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 14 

Šťastná Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - TV   28 

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy   Bi - Z - Geo  12 

Trávníčková Martina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - FJ 25 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   AJ - Z 11 

 
 Externí učitelé 

 
Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2014/2015 

(stav k 31. 12. 2014) 
Příjmení, jméno Funkce 

Mrňáková Marie hospodářka 

Stříteská Olga mzdová účetní 

Štarmanová Lucie pedagogický  asistent   

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 

 
Personální změny během školního roku 2014/2015  
 

Ke dni 30. 6. 2014 ukončila pracovní poměr I. Velechová, kterou od 1. 9. 2014 nahradila Mgr. Jana 
Králová (vyučující ČJL a ZSV). Pracovní poměr v průběhu školního roku dále ukončily paní Pavlína 
Propperová (pracovnice výdejny stravy, k 31. 12 2014) a Mgr. Kateřina Stundlová (vyučující ČJ a ZSV, k 31. 1. 
2015). Úvazek ve výdejně stravy převzala od 1. 1. 2015 do 7. 6. 2015 paní Jana Lelková. Úvazek Mgr. 
Stundlové převzala částečně Mgr. Jana Králová, Mgr. Štěpánka Procházková (VOŠ a OA Svitavy) a Mgr. 
Marcela Šplíchalová (SOŠ a SOU Polička). Ke dni 30. 6. 2015 ukončila pracovní poměr Lucie Štarmanová 
(pedagogický asistent) a Ing. Ladislav Šauer (vyučující IVT).    

 
 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Vyučuje Pedagog.  
praxe 

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

Hofírková Alena, Mgr. učitelka externí (DPP) pro stř. školy   Ch  1 

Svobodová Gabriela, Mgr. učitelka externí  (DPP) pro stř. školy   AJ  5 
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5. Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 

  

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.  40 bodů 
Přijímací zkouška (testy Cermat) – matematika, český jazyk      ......................  max.100 bodů 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................  max.  10 bodů 

Celkem...............................................................................................................   max.150 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 20 bodů z testů. 
2) Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení nebylo stanoveno.   

 
 

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

 
Prospěch ze ZŠ .................................................................................................  max.  40 bodů 
Přijímací zkouška (testy Cermat) – matematika, český jazyk .................................  max.100 bodů 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................    max.    5 bodů 
Celkem  .............................................................................................................  max.145 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 20 bodů z testů.  
 
 
o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium  (I. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2015).............................................................................................     40 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     40 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................     35  
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       5 
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     24 
Přijímací zkoušky se konaly dne 15. dubna 2015.  
 

 
o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (I. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2015).............................................................................................     44 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     44 
Počet přijatých celkem...........................................................................................................     30 
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       0 
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     30 
Přijímací zkoušky se konaly dne 16. dubna 2015.  
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o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium (II. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 14. 5. 2015).............................................................................................       3 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................       1 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................       1 
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       0  
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…       1 
Přijímací zkouška se konala dne 27. května 2015.  
 
Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2015) 

 
 

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.  
 

Přehled výchovných opatření a klasifikace chování ve školním roce 2014/2015 (k  30. 6. 2015) 

 

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 0 

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 2 

4.A 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prima 31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

sekunda 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

tercie 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

kvarta 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

kvinta 29 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 5 

sexta 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

septima 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

oktáva 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Celkem 345 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 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.  

 
Obor vzdělání 

 
Délka vzdělání 

 
Přijato celkem 

Přijati ze základní školy 

Pardubický kraj mimo Pardubický 
kraj 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 25 23 2 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 29 1 

Celkem  55 52 3 
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Výsledky vzdělávání ve školním roce 2014/2015 (k 30. 6. 2015) 
 

Třída Počet 
žáků 

 

Prospěli  
s  

vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
 

nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Bude 
opakovat  

Odejde 
ze školy 

Přerušení 
studia 

 
1.A 26 3 23 0 0 0 0 0 0 

2.A 30 4 26 0 0 0 0 0 0 

3.A 29 2 27 0 0 0 0 0 1 

4.A 29 2 27 0 0 0 0 0 0 

prima 30 16 14 0 0 0 0 0 0 

sekunda 31 14 17 0 0 0 0 0 0 

tercie 31 13 18 0 0 0 0 0 0 

kvarta 31 18 13 0 0 0 0 3 0 

kvinta 29 7 22 1 0 0 0 2 0 

sexta 27 8 19 0 0 0 0 0 0 

septima 25 6 19 0 0 0 0 0 0 

oktáva 26 5 21 1 0 0 1 0 2 

Celkem 344 98 246 2 0 0 1 5 3 

 
 
Opravné zkoušky ve školním roce 2014/2015 
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět(y) Prospěl(a) 
-------- ------- ------- ------- ------- 

Opravné zkoušky se ve školním roce 2014/2015 nekonaly.  
 
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 4. 5. až 
11. 5. 2015. 

Ústní zkoušky profilové části a společné části maturitní zkoušky ve 4.A se konaly ve dnech 18. až 21. 
5. 2015. Předsedkyní zkušební komise byla paní RNDr. Věra Freiová z Gymnázia Hlinsko. V oktávě se tyto 
zkoušky konaly ve dnech 18. až 20. 5. 2015. Předsedkyní zkušební komise byla paní Mgr. Klára 
Podsedníková z Gymnázia Svitavy. 

 

Třída Jarní termín Podzimní termín 

Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl 
 

Neprospěl 

4.A 29 8 21 0 0 0 0 0 

oktáva 25 12 13 0 0 0 0 0 

Celkem 54 20 34 0 0 0 0 0 

 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ žáků proběhlo ve čtvrtek 

28. května 2015 v aule gymnázia za účasti pedagogického sboru, rodičovské veřejnosti, starosty města 
Poličky a zástupců 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. 
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Paní Mgr. Erika Jiroušová úspěšně ukončila studium k rozšíření učitelské kvalifikace na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně - učitelství oboru Anglický jazyk a literatura pro SŠ. 

Paní Mgr. Romana Jelínková úspěšně ukončila studium 2. ročníku oboru Ruský jazyk pro střední 
školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 

Pan Ladislav Král úspěšně ukončil studium 2. ročníku oboru TVS na FTVS Praha. 
Paní Mgr. Barbora Pejcharová úspěšně ukončila studium k rozšíření učitelské kvalifikace na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - učitelství oboru Anglický jazyk a literatura pro ZŠ.  
 

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a školeních: 
 
Ing. T. Dudek projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 

zařízením, Polička   
Mgr. E. Erbesová Komunikační dovednosti – akreditovaný seminář pro pedagogické pracovníky – 

MUDr. Taťána Horká, Praha 
Mgr. B. Filipová projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 

zařízením, Polička 
Mgr. J. Galgociová e-learningový kurz - Metodologie ústní zkoušky a Hodnocení ústní zkoušky 
   konzultační seminář k didaktickému testu z českého jazyka a literatury, Cermat 

projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. M. Jakubcová seminář Americká literatura, Praha 
metodický seminář pro pokročilé, Ústí nad Orlicí 
Mezinárodní konference učitelů AJ, Brno 
P.A.R.K. Cambridge Days, Brno 
projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. Renáta Jelínková projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. Romana Jelínková projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

RNDr. M. Jílek, Ph.D. školení organizátorů projektu Elixír do škol, Náchod 
   konference Heuréky, Náchod 
   školení organizátorů projektu Elixír do škol, Český Šternberk 
   konference projektu Elixír do škol, Hradec Králové 

projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. Z. Kleinová seminář Současná světová literatura, Praha (Akademie Literárních novin) 
e-learingový kurz - Metodologie ústní zkoušky a Hodnocení ústní zkoušky 
projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 
seminář Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka, Olomouc 

L. Král projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. J. Králová seminář Hodnotitel ústních zkoušek ČJL, Pardubice. 

 projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. L. Králová projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. M. Krška projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. Z. Machková projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 
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RNDr. M. Najbertová Kurz genetiky, MU Brno 
 projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 

zařízením, Polička 
Mgr. B. Pejcharová P.A.R.K.  Konference učitelů AJ, Brno 

P.A.R.K.  Cambridge Days, Brno 
Hueber Verlag – konference pro učitele NJ - Neurodidaktické přístupy ve výuce NJ, 
Praha 

 projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Mgr. O. Prokopová seminář pro učitele RJ, Hradec Králové 
seminář Výuka reálií ruského jazyka, Hradec Králové 

Mgr. J. Sigl projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička 

Ing. L. Slezák  projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 
zařízením, Polička  

Mgr. M. Svoboda semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy, Pardubice 
 konference a semináře pořádané ČŠI, Hradec Králové 
Ing. M. Škavrada, Ph.D. projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 

zařízením, Polička 
Mgr. J. Štastná Hueber Verlag - konference pro učitele NJ - Neurodidaktické přístupy ve výuce, Praha   
 projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 

zařízením, Polička 
Mgr. P. Tišl  projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole a Učitel a práce s dotykovým 

zařízením, Polička 
Mgr. J. Vavřín projekt Interes - vzdělávací program: Audit IT ve škole, Učitel a práce s dotykovým 

zařízením a Ředitel ve 21. století, Polička 

 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Adaptační kurzy tříd 1.A a 1.P se uskutečnily ve dnech 4. – 5. září 2014 (1.A) a 5. září 2014 (1.P).  
Ve dnech 19. - 24. září 2014 se 52 našich žáků zúčastnilo poznávacího zájezdu do Švýcarska a 

Bavorska. Tento zájezd pořádáme pravidelně vždy v  několikaletém odstupu a již tradičně se setkává  s 
velkým ohlasem. Na programu byla tentokrát turisticky přitažlivá místa ve Švýcarsku jako např. Rýnské 
vodopády u Schaffhausenu, hlavní město Bern, města ležící u Ženevského jezera Ženeva, Vevey, Montreu, 
Laussanne. Letos byla do programu nově začleněna také prohlídka horského střediska Grindelwald, spojená s 
výjezdem lanovkou a krátkou túrou. V Luzernu jsme si mohli vychutnat atmosféru jednoho z nejkrásnějších 
mest světa a při návratu do Čech alespoň krátce poznat knížectví Lichtenštejnsko a jeho hlavní město Vaduz. 
V Bavorsku jsme navštívili pohádkový zámek Ludvíka Bavorského Neuswanstein a hlavní město Mnichov. Při 
zpáteční cestě žáci tradičně píší vědomostní kvíz a ti nejlepší jsou odměněni malými dárky a suvenýry. Žáci 
připravili po návratu prezentace, krátká videa a fotodokumentaci, které prezentovali ostatním při Dni 
otevřených dveří. 

Ve školním roce 2013/2014 se z důvodu nedostatku sněhu neproběhly lyžařské výcvikové kurzy tříd 
1.A, 2.P a 5.P. Ty byly nahrazeny ve školním roce 2014/2015 turistickými kurzy, kterých se zúčastnily dvě třídy 
v měsíci září (2.A ve dnech 15. až 17. září 2015, tercie ve dnech 18. až 19. září 2015).   

Dne 4. listopadu 2014 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 9. prosince 2014. Ten byl zaměřen na prezentaci projektů 
realizovaných našimi žáky.  
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Žáci 3.A a 7.P spolu s výchovným poradcem a svými třídními učiteli navštívili 5. listopadu 2014 v Brně 
veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání „Gaudeamus 2014“. 

Dne 5. prosince 2014 připravili žáci 1.P pod vedením třídního učitele Ing. Tomáše Dudka mikulášskou 
nadílku pro ostatní žáky našeho gymnázia.  

V pátek 23. ledna 2015 proběhl v prostorách Tylova domu za účasti poličské veřejnosti tradiční 
Studentský ples naší školy. 

Žáci naší školy se dne 15. října 2014 zúčastnili veřejné sbírky na podporu programů pro nevidomé a 
slabozraké „Bílá pastelka“, v měsíci listopadu 2014 informační kampaně a sbírky „Červená stužka“ zaměřené 
na boj proti HIV a AIDS, v měsíci lednu 2015 „Tříkrálové sbírky“ organizované Oblastní charitou Polička a dne 
18. března 2015 se zúčastnili charitativní sbírky „Srdíčkový den“ na podporu vážně nemocných dětí vyhlášené 
občanským sdružením Život dětem. Třída 1.A organizovala na naší škole sběr pomerančové kůry, jehož 
výtěžek byl  věnován na zlepšení kvality života obyvatel v Etiopii (zřízení studny). 

V pátek 6. března 2015 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 sexty 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 3. až 5. června 2015 setkání na letním 
táboře na Baldě u Poličky.  

Dne 4. února 2015 se uskutečnily pro zájemce z řad uchazečů o vzdělávání na naší škole přijímací 
zkoušky nanečisto. Zúčastnilo se jich celkem 102 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Poličky a jejího okolí. 
Pohovor k těmto zkouškám pod vedením našich pedagogů proběhl dne 10. března 2015.  

Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 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 15. května 2015 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 4. do 11. května 2015 skládali žáci 4.A a 8.P písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky a 
od 18. do 21. května 2015 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 28. května 2015. 

Ve dnech 21. až 26. června 2015 se žáci 7.P a 3.A zúčastnili pod vedením Mgr. J. Šťastné, L. Krále, 
Ing. Škavrady, 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.  

                                                                                  Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 
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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. Z. Kleinová (předseda), Mgr. J. Galgociová, Mgr. J. Králová, Mgr. M. 

Krška, Mgr. Z.  Machková, Mgr. K. Stündlová, Mgr. M. Trávníčková 
 
Literární, recitační a další soutěže 

 soutěž o EU (ALDE) „Co víte o EU a jejích institucích“ (žáci 7.P a 3.A) 

 Recitační soutěž – oblastní kolo – V. Cechová (3. místo) postup do okresního kola (Cena laskavého 
diváka) 

 krajská soutěž O pardubický pramínek – D. Švábová , B. Báčová, E. Třísková (2.P), Kat. Točfousová 
– 2. místo, T. Plšková (7.P) – 2.místo 

 
Olympiády 

 Olympiáda z ČJ (I. kategorie), okresní kolo - Kat. Točfousová (4.P) a L. Kvapilová (4.P) – 6.místo 

 Dějepisná olympiáda – okresní kolo – O. Vodička (4.P), L. Kysilka (3.P) 

 
Přednášky, besedy, návštěvy muzea, projektové aktivity 

 únor – přednáška Doc. Ing. arch. Jiřího Škabrady (Dpr, KU) 

 únor – Výzkum čtenářství a recepce poezie – spolupráce na výzkumu k bakalářské práci P. Chmelové 
(4.P) 

 březen – beseda Tyfloservis Hradec Králové (ZSV pr 3. ročník) 

 březen – beseda se spisovatelem J. Němcem, držitelem Ceny Evropské unie za knihu Dějiny světla 
(3.A, 7.P) 

 duben – přednáška Reklamace, MU Brno projekt Právo do škol (7.P, 3.A) 

 duben – beseda Mediační a probační služba Svitavy (2.P) 

 květen – přednáška Smlouvy, MU Brno projekt Právo do škol (6.P, 2.A) 

 květen – beseda s poličskou veřejností o výuce moderních dějin na Gymnáziu Polička, tzv. Kavárna 
paměti 

 červen – Přemyslovci v českých a moravských pověstech – beseda s ilustrátorkou Renatou Fučíkovou 
v CBM (1.P) 

 
Exkurze 

 listopad 2014 - exkurze do Starého Svojanova, na Majdalenku, do Trpína, Hartmanic a Bystrého (žáci 
Dpr)  

 prosinec – exkurze ve Vojenském historickém archivu a Vojenském technickém muzeu v Praze 

 únor – exkurze Okresní soud Svitavy (ZSV pr 3. ročník) 

 březen – exkurze do Krakowa a Osvětimi (7.P) 
 
Filmová a divadelní představení 

 leden – divadelní představení, divadlo Drak Hradec Králové – Poslední trik Georgese Meliese (celá 
škola) 
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 únor – divadelní představení William Shakespeare – Sen noci svatojánské (4.P, 5.P, 6.P, 1.A, 2.A, 
KU) 

 březen – 18. ročník filmového festivalu Jeden svět (4.P, 5.P, 6.P, 7.P, 1.A, 2.A, 3.A, Dpr, KU) 

 duben – divadlo Husa na provázku Brno, K. Čapek – Ze života hmyzu (výběr zájemců) 
 
Projekty 

 únor – projekt My street films – ve spolupráci s o. p. s. Pontopolis (vybraní žáci 1.A, 3.A, 4.A, 5.P, 6.P, 
7.P, 8.P) 

 červen – Velké a malé příběhy mojí rodiny – v úvaze je zapojení do projektu Memoria Polička 
 

Další aktivity  

 1. 4. 2015 – Noc s Andersenem  (3.P, 7.P) 

 únor - výstava Z knihovní půdy (Dpr) 

 květen – červen – audiovizuální publicistika Zajímavosti z mého bezprostředního okolí – 8 krátkých 
studentských filmů (6.P) 

 
 

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

Mgr. E. Jiroušová, Mgr. Z. Machková, Mgr. B. Pejcharová, Mgr. O. Prokopová, Mgr. G. Svobodová, Mgr. M. 
Trávníčková, Mgr. J. Vavřín. 

Ve školním roce 2014/2015 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. V 3.A a 7.P se také vyučoval německý jazyk – profesní.  
 
Soutěže 

 Konverzační soutěž 
Anglický jazyk 

Tomáš Dus (7.P) – 1. místo – krajské kolo (III.B) 
                             2. místo – celostátní kolo (III.B) 
Ondřej Češka (2.P) – 1. místo – okresní kolo (I.A) (bez dalšího postupu) 
Magdalena Dusová (4.P) – 1. místo – krajské kolo (II.C) 
                                      11. místo – celostátní kolo (II.C) 
Dan Pejchar (5.P) – 5.místo – krajské kolo (III.B) 
Simona Soukalová (6.P) – 1. místo – okresní kolo (III.A)  
                                       5. místo – krajské kolo (III.A) 

Ruský jazyk  
Marek Stodola (6.P) – 2. místo – krajské kolo (SŠII) 
Jan Chalupník  (2.A) – 1. místo – krajské kolo (SŠI) 
                                  2. místo – celorepublikové kolo ( SŠI)  

Německý jazyk 
Pavlína Pešková (4.P) – krajské kolo – 4. až 5. místo (II.B) 
Aneta Procházková (4.P) – krajské kolo – 4. až 5. místo (II.B) 
Petr Hrubý (3.A) – okresní kolo – 6. místo (III.A) 
Tereza Šauerová (7.P) – okresní kolo – 8. místo (III.A) 
Barbara Bobková (7.P) – krajské kolo – 6. místo (III.B) 
Tim Raasch (3.P) – 1. místo – krajské kolo (II.C) 
                            12. místo – celostátní kolo (II.C) 

 

 Soutěž „O bílého havrana Allana Edgara Poea“ 
Johanna Raasch (1.P) – sólový zpěv  – 3. místo (německý jazyk) 
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Karolína Erbesová, Lucie Pospíšilová (6.P) – zpěv skupin – .místo (anglický jazyk) 
Petr Hrubý, Aleš Urbánek, Martina Švábová (3.A) – dramatický výstup – 1. místo (německý jazyk) 

 

 Soutěž „Bücherwurm“ (knihomol) – soutěž v předčítání německého textu 

Lenka Kvapilová (4.P)  – kategorie Gymnasien – Mittelstufe – 8. místo 
Aleš Urbánek (3.A) – kategorie Gymnasien Oberstufe – 10. místo 
Barbara Bobková (7.P) – kategorie V (žáci pobývající v německy mluvící zemi) – 4. místo 

 

Festival německého filmu 
Dne 22.10. 2014 45 žáků navštívilo filmové představení Westen v Brně v rámci festivalu německého filmu. 
Zájezdu se zúčastnili žáci navštěvující NJ prof (3.A, 7.P, 4.A a 8.P) a další zájemci z nižších tříd. 
 

Mezinárodní jazykové zkoušky 
Eliška Knettigová (8.P),Martin Cecha (8.P), Marie Stoudková (8.P), Věra Stoudková (8.P) – v měsíci  červnu 
úspěšně složili mezinárodní zkoušku z AJ „FCE“ 
Filip Raasch (8.P)  - úspěšně složil mezinárodní zkoušku z NJ na Goethe institutu „C1 Zertifikat“  
 

Rozvojový program Excelence středních škol 2015 
Bodové ohodnocení získali za minulý školní rok tito žáci: 

E. Knettigová, F.Raasch – 0,2 bodu 
T. Dus – 0,2 bodu 
S. Soukalová – 0,2 bodu 
Ž. Sklenářová – 0,2 bodu 

 
Zahraniční exkurze  
Poznávací zájezd do Švýcarska a Bavorska. 

 
 

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

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

 Matematická olympiáda 
    Kategorie A – krajské kolo 

Petr Hrubý  3.A    5. místo ----------------- 
    Kategorie B – krajské kolo 

Kristýna Šafářová sexta    3. místo úspěšný řešitel 
    Kategorie Z9 – okresní kolo 

Ondřej Vodička  kvarta    4. místo ----------------- 
Jiří Hrubý  kvarta    6. místo  ----------------- 
Veronika Leksová kvarta  11. místo ----------------- 

    Kategorie Z8 – okresní kolo 
Ondřej Tobiáš  tercie    1. místo úspěšný řešitel 
Jakub Lorenc  tercie    4. místo ----------------- 
Vít Mořkovský  tercie    6. místo ----------------- 

    Kategorie Z7 – okresní kolo 
Tadeáš Ulrich  sekunda   1. místo úspěšný řešitel 
Ondřej Češka  sekunda 15. místo úspěšný řešitel 
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Marie Andrlíková sekunda 19. místo ----------------- 
    Kategorie Z6 – okresní kolo 

Martin Jílek  prima    4. místo úspěšný řešitel 
 

 Pythagoriáda 
    Kategorie C – okresní kolo 

Tim Raasch  tercie  12. místo úspěšný řešitel 
Vít Mořkovský  tercie  16. místo  -----------------  

    Kategorie B – okresní kolo 
Tadeáš Ulrich  sekunda   7. místo úspěšný řešitel 
Jakub Dubják  sekunda 14. místo ----------------- 

 

 Klokan 
    Kategorie Student – okresní kolo 

Petr Hrubý  3.A    4. místo ----------------- 
Martin Kučera  3.A    5. místo  ----------------- 
Jakub Telecký  4.A    7. místo  ----------------- 

    Kategorie Junior – okresní kolo 
Daniel Procházka sexta    5. místo  ----------------- 

    Kategorie Kadet – okresní kolo 
Jiří Šotola  tercie    6. místo ----------------- 

    Kategorie Benjamín – okresní kolo 
Klára Pallová  prima    3. místo ----------------- 

 

 Mates – matematická soutěž 
   Mates je matematická korespondenční soutěž pořádaná žáky Gymnázia Polička již několik let. Je 

určena pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol a žáky 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, jehož nynějšími hlavními hrdiny jsou Mat a Tes. Začátkem druhého pololetí se pro 
Matesáky připravuje možnost absolvovat matematické dopoledne v budově gymnázia. Ke konci školního roku 
čeká pro 30 nejlepších řešitelů matematické soustředění v rekreačním středisku Balda, kde probíhá 
vyvrcholení celoroční soutěže. Čtyři družstva se zde poperou v zajímavých hrách a soutěžích o hodnotné 
ceny. 

 

 Logická olympiáda 
    Kategorie B – krajské kolo 

Aleš Jílek  prima  bez pořadí ----------------- 
 

 Internetová matematická olympiáda 
Jakub Slavíček, Martin Cecha, Filip Raasch, Tomáš Vostřel (všichni oktáva), Jakub Telecký, Jan 

Troják (4.A), Petr Hrubý (3.A) 
Družstvo našich žáků se umístilo v konkurenci 189 týmů z celé republiky na 152. místě.  
 

Fyzikální soutěže 

 Fyzikální olympiáda 
    Kategorie A – krajské kolo 

Petr Hrubý  3. A    6. místo  úspěšný řešitel 
    Kategorie B – krajské kolo 

Petr Hrubý  3. A      1. místo  úspěšný řešitel 
Martin Kučera  3. A     3. místo úspěšný řešitel 
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    Kategorie C – krajské kolo 
Kristýna Šafářová sexta    5. místo  úspěšný řešitel 

    Kategorie D – krajské kolo 
Lenka Macháčková 1. A  12. místo  úspěšný řešitel 
Tadeáš Navrátil  kvinta   13. místo ------------------ 
Martina Drahošová 1. A  16. místo ------------------ 

    Kategorie E – okresní kolo 
Jana Jílková  kvarta    6. místo ------------------ 
Nikola Glänznerová kvarta    9. místo ------------------ 

    Kategorie F – okresní kolo 
Kateřina Kvasničková tercie    1. místo  úspěšný řešitel 
Jakub Lorenc  tercie    2. místo úspěšný řešitel 
Lukáš Kysilka  tercie    8. místo  ------------------   

  
Jiné soutěže 

 Robosoutěž 2014 
Dne 28.11.2014 se zúčastnil tým Gymnázia Polička ve složení Petr Hrubý, Martin Kučera a Michal 

Martinů Robosoutěže, která probíhala na Katedře řídící techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Soutěž je 
vypsána pro tříčlenné týmy složené z žáků středních škol. Týmy měly za úkol postavit robota ze stavebnice 
Lego a naprogramovat ho tak, aby bez dalšího ovládání byl schopen projet dopředu neznámým bludištěm a 
v něm posbírat co nejvíce bodů. Zadání úkolu mělo simulovat známou počítačovou hru Packman.  

Náš tým soutěžil ve třetím předkole, ve kterém bojovalo celkem 26 týmů. Každý tým nejprve v 1. kole 
měl dva pokusy na projetí bludiště a jeho celkový výsledek byl dán součtem bodů z obou pokusů. Do 
vyřazovacích bojů postoupilo 16 nejlepších týmů. Náš tým s názvem Empire strikes back obsadil v 1. kole 8. 
místo a postoupil do osmifinále, kde porazil iTeam z Gymnázia Zlín. Ve čtvrtfinále jsme narazili na tým 
z Gymnázia Třebíč, se kterým jsme bohužel vypadli. Tento tým také celou soutěž vyhrál. 

Celá soutěž měla vynikající úroveň a k vidění zde byla celá řada různě postavených robotů, každý 
z nich byl originálem, který postavil každý tým ze stejné stavebnice. 

 
 

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

Lenka Králová, 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).  

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

 Biologie 
a) exkurze 

1.P – Dalečín, okolí Vranovské přehrady 
2.P – Přírodní rezervace Maštale u Budislavi 
4.P – CHKO Pálava 
5.P– Tatry 
6.P, 2.A – terénní botanická exkurze Městským naučným parkem 
2.A – ZOO Na kopečku, Zbrašovská aragonitová jeskyně 
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4.A – KRNAP 
8.P – CHKO Javorníky 
Bi prof 3.A, 7.P – Den zdraví –Svitavská nemocnice 
Bi prof 3.A, 7.P – Litomyšlská nemocnice – oddělení hematologie  
Biologický seminář (4.A, 8.P) – exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy 

b) přednášky 
3.P – HIV – AIDS, interaktivní beseda, Mozaika Polička – Dům světla Pha 
1.A – Denní režim a psychická zátěž,  beseda s psycholožkou 
3.A, 7.P – Psychotropní látky a duševní poruchy – p. Sobotka, Dům světla 
Bi prof 3A, 7P – Daruj krev, daruješ život, Litomyšlská nemocnice – oddělení hematologie  

 

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

 

 Zeměpis, geologie a geografie 
3.A, 7.P – Krakow a Osvětim – tradiční 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. 

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

2.A, 6.P – povinná geografická exkurze – Jesenicko + Javornicko – dvoudenní exkurze (součást ŠVP) se 
zaměřila na rozvoj metod poznávání fyzické i socioekonomické struktury regionu. Získaná 
data byla statisticky zpracovávána a hodnocena. Výborné bylo doplnění o setkání s lokálním 
politikem (starostkou města Jeseník).  Výstupy jsou hodnoceny na základě odevzdané práce 
a exkurzních deníků. Terénní praxe (2 dny). 

8.P – geografická exkurze Travná – komplexní geografická exkurze v regionu Javornického výběžku. 
Fyzická a socioekonomická geografie. Rozvoj turistiky v periferním regionu. Beseda se 
starostkou města Javorník (3 dny).                                                                                                                    

4. A – Krkonoše – komplexní geografická exkurze do oblasti hlavního hřebene Krkonoš. 
 

Soutěže 

 Biologie  
Biologická olympiáda 

Olympiádu řešilo ve školních kolech na vyšším stupni gymnázia 15 žáků, na nižším stupni 12 žáků. Téma 
pro kategorii C a D bylo Ekosystémy rybníků, pro kategorii A a B Komunikace. 
 
Kategorie D  školní kolo: 9 žáků                                                              
  okresní kolo: Klára Feltlová (2.P) 2. místo, Ondřej Češka (2.P), 3. místo 
  krajské kolo: Ondřej Češka (2.P), 4. místo, Klára Feltlová (2.P) 6. místo 
Kategorie C školní kolo: 3 žáků 
  okresní kolo: Kysilka L. (3.P), 4 místo, Točfousová Kateřina (4.P), 5. místo 
Kategorie B školní kolo: 11 žáků 

krajské kolo: Jiří Machek (6.P), 8. místo, Daniela Ondrůchová (6.P), 16. místo 
Kategorie A  školní kolo: 4 žáci 

krajské kolo: Jan Mičan (7.P), 8. místo, Lenka Navrátilová (4.A), 9. místo 
 

Soutěže v poznávání organismů pro nižší ročníky gymnázia a ZŠ 

 Soutěž v poznávání živočichů 
Oblastního kola se zúčastnilo 12 žáků, nejlépe se umístili ve své kategorii Ondřej Češka (2.P) – 3. místo, Dan 
Nguyen (1.P) – 2. místo.  Vyšší kola se nekonala. 
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 Soutěž v poznávání rostlin 
Oblastního kola se zúčastnilo 11 žáků, nejlépe se umístila ve své kategorii Martina Blandová (1.P) – 1. místo,  
Klára Feltlová (2.P) – 1. místo, Lukáš Kysilka (3.P) – 2. místo, Kristýna Točfousová – 2. místo a Kateřina 
Točfousová – 3. místo (obě 4.P). Vyšší kola se nekonala. 
 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 
Eliška Švihlová (8.P) – práce: Canisterapie jako individuální rehabilitační intervence – 1. místo v krajském 
kole, celostátního kola se ze zdravotních důvodů nezúčastnila. 
Barbara Bobková, Denisa Kalánková (obě 7.P) – práce: Život nevidomých – 1. místo v okresním kole, do 
krajského nepostoupily. 
 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 
Klára Feltlová, Adéla Jílková (2.P) – úspěšné účastnice krajského kola, projekt: Vliv mikrovlnného záření na 
klíčivost semen 
Jan Flídr, Štěpán Pejchar (2.P) – úspěšní účastníci krajského kola, projekt: Prototyp komory na klíčení rostlin, 
odměna – dvoudenní studijní pobyt ve Francii 
 

 Chemie 
Chemická olympiáda 

Kategorie D – školní kolo:  3 účastníci 
           okresní kolo: V. Leksová – 3. místo, K. Točfousová – 7. místo, Pešková – 8. místo (4.P) 
           krajské kolo: V. Leksová (4.P) – 4. místo 

Kategorie C – školní kolo: 8 účastníků, K. Šafářová (7.P) – 1. místo, J. Edlman (5.P) – 2. místo 
           krajské kolo: J. Edlman (5.P) – 10. místo, úspěšný řešitel, K. Šafářová (6.P) – odmítla účast 
 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 
Projekt Stanovení barviva brilantní modř (E133) v nápojích – řešitelé M. Štejdířová,  
A. Korábová, T. Navrátil (všichni 5.P) – postup do krajského kola, zisk speciální ceny děkana Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice, postup do národního kola soutěže Expo Science Amavet 
v Praze – přehlídka projektů. 

 

 Zeměpis, geologie a geografie 
Zeměpisná olympiáda 

V okresním kole nás vítězové školního kola reprezentovali následovně: 
Kategorie A  Dan Nguyen (1.P)   6. místo 
Kategorie B  Štěpán Pejchar (2.P)   8. místo 
Kategorie C  Ondřej Vodička (4.P)   3. místo 
Kategorie D Filip Raasch (8.P)   2. místo 

Jan Stodola (6.P)  5. místo  
Martin Kučera (3.A)   6. místo 

Do krajského kola postoupil z výše uvedených žáků Filip Raasch (8.P), kde obsadil 3. místo a kvalifikoval se 
do republikového finále, ve kterém obsadil 9. místo.   
 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 
Filip Raasch (8.P) s prací Mapování skalních útvarů jako prvků krajinného rázu v okolí Jimramova se umístil 
na 2. místě v okresním kole v Chrudimi (kolize termínů s celostátním kolem ZO) s postupem do krajského 
kola, kde obsadil rovněž 2. místo. 
Jakub Troják (4.A) s prací Proměny zemědělské krajiny v okolí obce Oldřiš po roce 1945 obsadil v okresním 
kole ve Svitavách 1. místo – ovšem bez postupu do krajského kola. 
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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. Šťastná. 
 

 Tělesná výchova 
 Učitelé tělesné výchovy zajistili konání 2 lyžařských kurzů. Třídy 5.P a 1.A jej absolvovaly společně 
v Čenkovicích v Orlických horách a třída 2.P v Jablonci nad Jizerou. Pro žáky 3.A a 7.P byl uspořádán 
vodácký výcvikový kurz na řece Vltavě. V květnu se vyučující tělesné výchovy podíleli na přípravě a organizaci 
studentského majálesu. 
 Všichni učitelé průběžně zajišťovali sportovní reprezentaci školy a organizačně zajistili řadu soutěží. 
K těm nejdůležitějším patří Středoškolská a Školská futsalová liga a okresní kola ve volejbalu žáků a žákyň 
základních i středních škol. 
 

 Hudební výchova 
Školní výchovné koncerty, besedy, workshopy a další akce  
 Žáci hudebního semináře se podíleli na mnoha vystoupeních především v Poličce. Školní pěvecký 
sbor realizoval řadu vystoupení. Skupina Maníci (žáci 5.P a 4.P) se mimo jiné zúčastnila finále Dětské Porty 
v Praze. Další muzikanti (např. Lucie Pospíšilová a Karolína Erbesová) se předvedli při Majálesu 2015 a 
Rockoupání 2015.            
 Dne 16. září v aule poličského  gymnázia proběhla přednáška  muzikologa, skladatele a   pedagoga 
 Prof. Miloše Štědroně. Starším žákům představil život, dílo a význam jednoho z největších světových 
skladatelů 20. století Leoše Janáčka. Akce se uskutečnila v rámci oslav RČH. 
 Dne 17. září od 14.30 hod. v aule se uskutečnil  1. workshop pantomimy. Žáci si pod vedením Toma 
Kasprzyka  a Elišky Navrátilové (studentů HAMU) vyzkoušeli, jak vlastně pantomima funguje. 
 Dne 18. září od 14.30 hod. v aule proběhl 2. workshop pantomimy, který vedla Kateřina Votočková 
z HAMU. Techniku mimu a také trochu z  akrobacie si vyzkoušelo 26 žáků. 
 Dne 19. září od 11.00 hod. v Tylově domě jsme shlédli pohybově cirkusovou humoresku  Na plovárně. 
Představení bylo inspirováno novelou Vladislava Vančury Rozmarné léto. Všichni diváci byli nadšení 
akrobatickými výkony, žonglováním a  provazochodectvím Adama Jarchovského, Václava Jelínka a Kristýny 
Vlčkové. 
 Dne 23. října jsme v Janáčkově divadle v Brně viděli operu od Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, 
24. listopadu se v aule uskutečnil výchovný koncert pro žáky ZŠ Na Lukách a 28. listopadu se také v aule 
uskutečnila přednáška na téma dějiny tance. Workshop baletu v tanečním sále vedla studentka HAMU Natálie 
Nečasová.   
 Dne 9. prosince proběhlo muzicírování v aule v rámci Dne otevřených dveří na naší škole. 
 Skupina Maníci postoupila do celostátního kola hudební soutěže Porta, která se konala 30. ledna. Dne 
23. března dále hráli a zpívali v Tylově domě při premiéře muzikálu Šakalí léta. 
 Dne 16. dubna skupina žáků navštívila představení baletní skupiny Vertedance s názvem Korekce. 
Hudební doprovod měl Clarinet Factory.   
 Dne 17. dubna v Divadelním klubu proběhl výchovný koncert v rámci Jazz festu, na kterém vystoupila 
legendární zpěvačka Jana Koubková. 
 Dne 15. května proběhl Majáles a byl zahájen Martinů fest a 10. června sehráli žáci 6.P pro děti MŠ k 
Mezinárodnímu dni dětí hudební pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký.  

 
Soutěže 
Oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2015 
 Výsledky žáků naší školy: 
 Kategorie 3    (6. - 7. třída) 
 1. místo Daniela Švábová  
 2. místo Anna Putnová  
 Duo:  2. místo Jiří Toman a Aleš Jílek 
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  Kategorie 4    (8. - 9. třída) 
 2. místo Sára Nožková  
 3. místo Magdalena Dusová  
 Duo: 1. místo Valerie Cechová a Nikola Plšková 
  Kategorie 5    (SŠ) 
 1. místo 
 Lenka Korečková 
 Iva Táborská  
 Barbora Preisslerová  
 Duo: Lucie Pospíšilová a Karolina Erbesová , Lenka Korečková a Iva Táborská  

       
Školní pěvecký sbor 

Pěvecký sbor zahájil sérii adventních vystoupení 29. listopadu na Palackého náměstí a ukončil 11. 
prosince v Tylově domě. Dne 3. ledna se uskutečnil velkolepý novoroční koncert k výročí 750 let města 
Poličky. Školní sbor Juliettes s dalšími 6 sbory (více než 200 účinkujících) zazpíval pod vedením šéfdirigenta 
brněnské Kantilény Martina France v Orffově kantátě - Carmina Burana.  
 Dne 23. ledna se uvedl školní pěvecký sbor na začátku studentského plesu a dne 6. května vystoupil 
v DPS Penzion s připraveným programem ke Dni matek. 
 

 Výtvarná výchova 
 V letošním roce jsme ve výtvarné výchově pokračovali ve spolupráci s městskou galerií, knihovnou a 
muzeem v Poličce. 
 Dále v rámci spolupráce mezi školami byla v hodinách VV na týdenní praxi žákyně Střední umělecké 
školy v Ústí nad Orlicí Eliška Hromádková. Našim žákům prezentovala svou školu a svou výtvarnou práci.  
 V tomto roce jsme se také úspěšně zúčastnili několika krajských i celostátních výtvarných soutěží a 
organizovali školní fotografickou soutěž Krása obyčejných věcí. Fotografie byly vystaveny v interiéru školy, v 
rámci srpnových oslav města Poličky proběhlo veřejné hlasování o nejlepší fotografie. Vyhodnocení autorů 
proběhlo na začátku nového školního roku.  
   
 Kabinet výtvarné výchovy se podílel na níže uvedených akcích: 

 Salon – výstava absolventů FaVU Brno (CBM Polička) – všechny skupiny VV  

 Jiří Štourač – malby a ilustrace (CBM Polička) – vybrané skupiny VV 

 Herynkovi – šperky, kaligrafie, expresivní kresby (CBM Polička) – 1.P 

 Renáta Fučíková – ilustrace, komiks (CBM Polička) – vybrané skupiny VV 

 Veronika Šrek Bromová – velkoformátové fotografie a ilustrace (CBM Polička) – všechny skupiny VV  

 Josef Čapek – výstava (Knihovna Polička) – vybrané skupiny VV 

 CBM  – 68. Umělecký salón (ateliér sochařství) výstava + workshop (1.P, 2.P, 3.P) 

 Městská knihovna Polička – výstava fotografií P. Váchy (Listopad 89) (1.P, 2.P, 3.P) 

 výstava ve 2. patře gymnázia a v učebně VV – v rámci projektového dne a Dne otevřených dveří 

 
 Účast našich žáků ve výtvarných soutěžích: 

 Fotosoutěž Rozkvetlá obec a město (celostátní kolo) 

 Výtvarná soutěž Kytice ve váze (celostátní kolo) 

 Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí – 3. místo v celostátním kole – Vendula Grubhofferová (4.P) 

 Soutěž o nové logo k výročí firmy Medesa – 1. místo Tereza Plšková, 2. místo Andrea Rubínová (obě 7.P) 

 Hudební nástroj v ruce člověka – 3. místo v krajském kole – Kateřina Vajsová (2.A) 

 Pardubické střípky  3. kategorie  2. místo – Nikola Gläznerová (4.P), 3. místo – Matěj Šimek (5.P),  
      čestné uznání Andrea Faltýnková (3.P) 
                                     4. kategorie 1. místo – Anežka Korábová, 2. místo – Veronika Kysilková,  
                                                                  3. místo – Tereza Štěpánková, čestné uznání Tereza Plšková 
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 soutěž Nejkrásnější pohádky na poštovních známkách (festival Jičín – město pohádek, žáci 1.P, 2.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, výtvarných a hudebních soutěží  

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

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

Umístění v celostátním 
kole (1. – 12. místo) 

O pardubický pramínek  K. Točfousová (4.P) 
    2. místo (3. kat.) 
T. Plšková (7.P) 
    2. místo (5. kat.) 

  

Soutěž v cizím jazyce – 
anglický jazyk 

O. Češka (2.P) 
    1. místo (kat. I.A )  
S. Soukalová (6.P) 
    1. místo (kat. III.A) 

 

M. Dusová (4.P)  
    1. místo (kat. II.C) 
S. Soukalová (6.P) 
    5. místo (kat. III.A) 
T. Dus (7.P) 
    1. místo (kat. III.B) 
D. Pejchar (5.P) 
    5. místo (kat. III.B) 

M. Dusová (4.P)  
    11. místo (kat. II.C) 
T. Dus (7.P) 
    2. místo (kat. III.B) 

Soutěž v cizím jazyce – 
německý jazyk 

 P. Pešková (4.P) 
    4. – 5. místo (kat. II.B) 
A. Procházková (4.P) 
    4. – 5. místo (kat. II.B) 
T. Raasch (3.P) 
    1. místo (kat. II.C) 

T. Raasch (3.P) 
    12. místo (kat. II.C) 

Soutěž v cizím jazyce – 
ruský jazyk 

 J. Chalupník (2.A) 
    1. místo (kat. SŠI) 
M. Stodola (6.P) 
    2. místo (kat. SŠII) 

J. Chalupník (2.A) 
    2. místo (kat. SŠI) 

 

Bücherwurm  
soutěž v předčítání 
německého textu 

   L. Kvapilová (4.P) 
    8. místo (kat. 
Gymnasien Mittelstufe) 
A. Urbánek (3.A) 
    10. místo (kat. 
Gymnasien Oberstufe) 
B. Bobková (6.P) 
    4. místo (kat. V) 

O bílého havrana Allana 
Edgara Poea 
recitační soutěž a pěvecká 
soutěž (v anglickém a 
německém jazyce) 

  J. Raasch (1.P) 
    3. místo (sólový zpěv) 
    - německý jazyk 
P. Hrubý, M. Švábová,  
A. Urbánek (všichni 3.A) 
    1. místo (dramatický 
výstup) - německý jazyk 

Matematická olympiáda O. Tobiáš (3.P) 
    1. místo (kat. Z8) 
T. Ulrich (2.P) 
    1. místo (kat. Z7) 

P. Hrubý (3.A) 
    5. místo (kat. A) 
K. Šafářová (6.P) 
    3. místo (kat. C) 
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Klokan K. Pallová (1.P) 
    3. místo (kat. Benjamín) 

  

Fyzikální olympiáda  K. Kvasničková (3.P)  
    1. místo (kat. F)  
J. Lorenc (3.P) 
    2. místo (kat. F) 

 

P. Hrubý (3.A)  
    1. místo (kat. B)  
M. Kučera (3.A) 
    3. místo (kat. B) 
K. Šafářová (6.P) 
    5. místo (kat. C) 

 

Biologická olympiáda K. Feltlová (2.P)  
    2. místo (kat. D) 
O. Češka (2.P)  
    3. místo (kat. D) 

O. Češka (2.P)  
    4. místo (kat. D) 

 

 

Chemická olympiáda V. Leksová (4.P) 
    3. místo (kat. D)  

V. Leksová (4.P) 
    4. místo (kat. D) 

 

Zeměpisná olympiáda 
 

O. Vodička (4.P) 
    3. místo (kat. C) 
F. Raasch (8.P) 
    2. místo (kat. D) 

F. Raasch (8.P) 
    3. místo (kat. D) 

F. Raasch (8.P) 
    9. místo (kat. D) 

Středoškolská odborná 
činnost (SOČ) 

J. Troják (4.A) 
    1. místo 
B. Bobková, D. Kalánková 
(obě 7.P) 
    1. místo  
F. Raasch (8.P) 
    2. místo 

E. Švihlová (8.P) 
    1. místo  
F. Raasch (8.P) 
    2. místo   

  

Festival vědy a techniky 
pro děti a mládež 
v Pardubickém kraji 

 A. Korábová, T. Navrátil M. 
Štejdířová, (žáci 5.P)  cena 
děkana FChT UP, postup 
do národního kola  Expo 
Science Amavet v Praze 

 

Šťastné stáří očima dětí 
výtvarná soutěž 

  V. Grubhofferová (4.P) 
   3. místo (kat. 11-15 let) 

Hudební nástroj v ruce 
člověka 

 K. Vajsová (2.A) 
    3. místo 

 

Pardubické střípky 
literární a výtvarná soutěž 

 N. Gläznerová (4.P) 
    2. místo (3. kategorie) 
M. Šimek (5.P), 

    3. místo (3. kategorie)  
A. Korábová 
    1. místo (4. kategorie) 
V. Kysilková 
    2. místo (4. kategorie) 
T. Štěpánková 
    3. místo (4. kategorie) 

 

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 

25. 09. 2014 Krajské kolo ve Středoškolském atletickém poháru – Corny v Pardubicích. Po 
vítězství v okresním naše družstvo chlapců ve složení Jiří Machek, Jan Tomšů. Filip Slaný, 
David Kučera, David Kilian, Ladislav Červený, Jan Kučera, Matěj Šimek, Milan Hrstka, 
Ondřej Cihlář a František Vojta skončilo na 7. místě. 

30. 10. 2014 Okresní kolo ve stolním tenisu družstev v Litomyšli. Naše škola se pravidelně účastní 
oblastních kol ve stolním tenisu ve všech kategoriích, tentokrát však úspěšně reprezentovali 
pouze Milan Hrstka, Ondřej Dostál a Jakub Trnka v kategorii středních škol, kterou vyhráli a 
postoupili do krajského kola. 
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05. 11. 2014 Krajská olympiáda mládeže ve stolním tenisu v Chrudimi. Naši žáci, ve stejném složení 
jako v okresním kole, získali 4. místo. 

10. 11. 2014 1. kolo Školské futsalové ligy 7. Týmu naší školy se nedařilo a skončil na 4., bohužel 
nepostupovém, místě.   

13. 11. 2014 1. kolo Školské futsalové ligy 9. Ani toto družstvo nepostoupilo do dalších kol a skončilo 
na 3. místě. 

20. 11. 2014 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd. Našim klukům patřilo 3. místo. 
28. 11. 2014 Okresní kolo ve florbalu žákyň 8. - 9. tříd. Po vítězství v oblastním kole naše děvčata 

skončila na 4. místě. 
28. 11. 2014 Oblastní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd. Našim klukům patřilo 3. místo. 
02. 12. 2014 Krajský přebor družstev základních a středních škol v šachu. Po předchozích 

vítězstvích v okresních kolech čtveřice Ondřej Švanda (1.P), Michal Simon (2.P), Tadeáš 
Ulrich (2.P) a Jakub Lorenc (3.P) získala pěkné 4. místo v kategorii 6. - 9. tříd ZŠ a 
v kategorii SŠ získalo družstvo (Patrik Feltl, Monika Ryšavá, Jakub Telecký, Lukáš Kysilka) 
6. místo. 

11. 12. 2014 1. kolo Středoškolské futsalové ligy dívek. Poprvé v historii gymnázia si naše děvčata 
změřila síly i na fotbalovém poli. Po vyrovnaných výkonech zúčastněných družstev naše 
děvčata (Martina Bednářová, Barbora Slezáková, Věra Stoudková, Tereza Vytlačilová, 
Marcela Uhlířová, Kristýna Šafářová, Linda Pražanová, Doris Hanusová, Markéta 
Štejdířová, Barbora Tůmová) skončila na 2. místě, bohužel nepostupovém.   

12. 12. 2014 V rámci Dne otevřených dveří naší školy se ve sportovní hale konal mezitřídní turnaj 
ve florbale žáků nižšího stupně gymnázia, ve kterém zvítězilo družstvo Chalupáři 
složené ze žáků tercie. 

22. 01. 2015 3. kolo Středoškolské futsalové ligy v Holicích. Naši futsalisté navázali na úspěchy 
v předchozích dvou kolech, tentokrát skončili na 2. místě ze čtyř zúčastněných družstev, ale 
na další postup to již nestačilo. Hráči: David Kučera, Ladislav Sláma, Jaroslav Martinů, Filip 
Slaný, František Vojta, Martin Lidmila, Jan Tomšů, Jakub Češka, David Pavliš. 

27. 01. 2015 Okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek středních škol. V prostředí naší školy získala 
děvčata i chlapci 4. místo.  

13. 02. 2015 Okresní kolo ve sportovním lezení na umělé stěně. Družstvo naší školy ve složení Sára 
Vykypělová, Marie Andrlíková a Eliška Lorencová zvítězilo jak v oblastním kole, tak i v kole 
okresním. Za jednotlivce nás ještě reprezentoval Jakub Lorenc – 1. místo v okresním kole, 
Zuzana Šafářová – 2. místo v okresním kole.  

18. 03. 2015 Krajské kolo ve šplhu chlapců a dívek SŠ. Naše škola měla zastoupení v kategorii 
chlapců (Milan Hrstka, Matěj Šimek, Jakub Šimek, Jan Kučera) a kluci vybojovali krásné 2. 
místo, bohužel nepostupové.   

29. 04. 2015 Okresní kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) družstev. Naše 
družstvo ve složení Andrea Faltýnková, Zuzana Šafářová, Eliška Třísková, Michaela 
Štejdířová, Jakub Cihlář, Matouš Budig, Radim Hnát a Ondřej Tobiáš skončilo na krásném 
3. místě a postoupilo mezi 12 nejlepších družstev kraje. 

06. 05. 2015 Oblastní kolo 47. ročníku Poháru rozhlasu v atletice žactva. Soutěže jsme se zúčastnili 
ve všech kategoriích a obsadili třikrát 1. místo, jednou 3. místo, ale do okresního kola na 
základě celkového počtu bodů v rámci okresu postoupilo pouze družstvo mladších žákyň.  

13. 05.2015 Okresní kolo 47. ročníku Poháru rozhlasu v atletice žactva. Děvčata svými zlepšenými 
výkony téměř ve všech disciplínách obsadila pěkné 3. místo, ale nepostupující. 

13. 05.2015 Krajské kolo v Hokejbalu proti drogám. V kategorii žáků 6. - 7. tříd zabojovalo naše 
družstvo ve složení Radim Hnát, Dominik Martinů, Jakub a Jan Cihlářovi, Petr Hradecký, 
Ondřej Češka (všichni 2.P), Dominik Šmíd, David Jirouš a Michal Simon (všichni 1.P) a 
získalo krásné 3. místo. 

02. 06. 2015  Krajské kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) družstev. Naše škola 
se tohoto kola nakonec zúčastnila pouze v kategorii jednotlivců, postupující družstvo 
z okresního kola se nám bohužel nepodařilo poskládat. Za jednotlivce nás reprezentovala 
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Zuzana Šafářová (3.P), která skončila na 10. místě a Michaela Štejdířová (2.P), která 
skončila na 4.místě a postoupila do republikového finále, které se bude konat v září tohoto 
roku v Praze. 

16. - 19. 6. 2015 Olympiáda dětí a mládeže republikové finále Plzeň 
 Matouš Budig – atletika, Zuzana Šafářová – cyklistika, Ondřej Tobiáš – hokejbal 
 

20. - 21. 6. 2015 Republikové finále altetika Ostrava 
 Jiří Machek – běh 100m, Jan Tomšů – běh 110m překážek 

 
 

11. Výchovné poradenství  

 
Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Stanislav Adamec.  
Na počátku školního roku nás informoval rektorát VUT Brno, že naše škola byla zařazena do TOP 30 

středních škol, jejíž absolventi zvládli s výborným prospěchem 1. ročník studií na některé z fakult VUT a byli 
oceněni prospěchovým stipendiem. Z naší školy se jednalo o P. Hromádkovou (FS), O. Klimeše (FSI), V. 
Tušlu (FCH), V. Boucníkovou (FS) a J. Tobiáše (FIT). Naše škola získala v konkurenci 30-ti SŠ 9. místo. V 
říjnu navštívili naši školu studenti VUT a představili žákům 3. a 2. ročníků všechny fakulty VUT. Beseda se 
líbila a žáci si mohli udělat velice konkrétní představu o jednotlivých studijních oborech. Ještě v návaznosti na 
zařazení našeho gymnázia mezi TOP 30 škol byl pozván ředitel a výchovný poradce školy rektorem VUT na 
slavnostní zasedání, kde byla oceněna dlouhodobá a úspěšná podpora přírodovědných předmětů na naší 
škole. 

Z dalších podobných akcí, které se v průběhu školního roku na škole uskutečnily, stojí za zmínku 
beseda se zástupci Právnické fakulty UP Olomouc a informační beseda o studiu psychologie na Filozofické 
fakultě UP Olomouc. Nabídek na besedy z různých vysokých škol jsme obdrželi více, ale zájem našich žáků 
byl minimální. To není nijak překvapující vzhledem k snadné dostupnosti důležitých informací na webových 
stránkách všech českých vysokých škol. 

Dne 5. 11. 2014 navštívili žáci 3.A a 7.P veletrh vysokých škol Gaudeamus 2014 v Brně. Ve dvou 
pavilonech na brněnském výstavišti měla informační stánky většina jak státních, tak i soukromých vysokých 
škol ČR. Svá zastoupení měly i některé zahraniční VŠ a několik českých vyšších odborných škol. Na veletrhu 
byly k dispozici i dva přednáškové sály, kde probíhalo představování jednotlivých univerzit a jejich fakult 
především s důrazem na přijímací řízení a uplatnění absolventů v praxi.  

V průběhu celého školního roku se vzdělávalo na našem gymnáziu celkem 10 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. To představuje vytváření specifických podmínek jak pro výuku, tak pro domácí 
přípravu, tak i pro zkoušení – jak ústní tak písemné, což klade na vyučující velké, zejména časové nároky. Je 
nutné, aby učivo upravili tak, aby výsledky výuky byly srovnatelné jak u žáků se speciálními potřebami, tak 
žáků ostatních. A to ve třídách, kde je průměrný počet žáků 28, není snadný úkol. Často nelze ani všem 
požadavkům a doporučením odborníků vyhovět. Aby nedocházelo k možným nepochopením jak na straně 
žáků, tak i rodičů, dovolím si tuto problematiku trochu přiblížit. Pro práci ve škole je závazné stanovisko 
příslušné Pedagogicko-psychologické poradny – tedy PPP v Ústí nad Orlicí s detašovanými pracovišti v 
Poličce. Stanovisko ošetřujícího lékaře nebo privátního psychologa je pouze vodítkem k doporučení ke 
specialistovi PPP. Doporučení poradny vychází z vyšetření a sleduje výhradně zájem klienta – tedy žáka. Je 
pak na řediteli školy, která opatření je škola schopna zajistit a která ne.  Pak je na žákovi, respektive rodiči, 
zda bude akceptovat navržený postup naší školou nebo zvolí školu jinou, která bude schopná daná opatření 
bezezbytku zajistit. Je třeba vzít na vědomí, že všechna navržená opatření poradnou nejsou vymahatelná bez 
ohledu na podmínky a typ školy. 

Všichni tito žáci jsou automaticky zařazeni do některé ze skupin s upravenými podmínkami státní části 
maturity. 

Pro tento školní rok máme vytipováno cca 30 nadaných žáků, u kterých se rovněž snažíme rozvíjet 
jejich talent – mají možnost se zapojit do nejrůznějších soutěží a olympiád, kde jim s přípravou na soutěže 
pomáhají učitelé příslušných předmětů. Pomoc našim žákům nabízí Masarykova univerzita v Brně a Univerzita 
Hradec Králové, bohužel však tyto možnosti se příliš nevyužívají a žáci hledají informace hlavně na internetu. 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

28 

Pro výrazné talenty – opět je důležité posouzení příslušné PPP - je pak možno zajistit i finanční příspěvek na 
podporu rozvoje jejich nadání (cestovné, stáže, nákup literatury apod.). 

Již v loňském roce jsem konstatoval potěšitelný nárůst odpovědnosti našich žáků při volbě dalšího 
studia a jeho uplatnění v praxi i k vzdělávací cestě na naší škole vhodným výběrem volitelných předmětů. V 
letošním školním roce jak žáci 6.P tak 2.A požádali o provedení profesních testů o rok dříve, aby měli jistotu, 
že volba  VŠ studia a tedy i příslušných profesních předmětů je v souladu s jejich schopnostmi a předpoklady. 
Následné osobní pohovory se žáky potvrdily, že jejich volba v drtivé většině korespondovala s doporučeními 
paní Mgr. Tvrdíkové, která testování obou tříd prováděla.  

Vzhledem k tomu, že tato zpráva o výchovném poradenství je mojí poslední, dovolím si protentokrát ji 
uzavřít v lehce osobním tónu. Chtěl bych totiž poděkovat všem, se kterými jsem v rámci výchovného 
poradenství spolupracoval. Poděkování si zaslouží vedení školy za všestrannou podporu mé činnosti. Od 
kolegů z jiných škol vím, že to není v tomto oboru samozřejmost, o to víc jsem si této podpory vážil. Velký dík 
patří všem kolegům, u kterých jsem nacházel vždy pochopení a snahu dohodnutá opatření promítat v 
každodenní praxi. Poděkování si zaslouží i rodiče, se kterými byla většinou snadná dohoda na opatřeních, 
která byla ve prospěch jejich dětí. Nikoli v poslední řadě bych rád vyjádřil vděk i všem žákům a absolventům, 
že přijímali s pochopením moje rady a doporučení, byť asi ne vždy jim byly po chuti. Snad mi potvrdí, že jsem 
se nikdy nezpronevěřil svému krédu, že maminka a jejich výchovný poradce to s nimi myslí nejlépe! 
 
Výsledky přijímacího řízení našich absolventů na VŠ a VOŠ 

 4.A oktáva 

Počet absolventů 29 25 

Počet přijatých na VŠ 25 (86,2 %) 22 (88 %) 

Počet přijatých na VOŠ 2 (6,9 %) 3 (12 %) 

 

 

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 2014/2015. 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 a 
xenofobie.  

Ve spolupráci s Kateřinou Štursovou, studentkou psychologie na Filozofické fakultě MU Brno, se žáci 
sexty a 2.A zapojili do dotazníkového šetření „Trávení volného času a přestávek“. 

Byly vypracovány a podány (za SRPŠ při Gymnáziu Polička) na město Polička 3 projekty na akce, 
kterými je realizován na naší škole osvědčený preventivní vrstevnický program proti nežádoucím 
společenským jevům: „Psychohrátky“, „Vrstevnický program – kurz lektorů“, a „Vrstevnický program“ – 
nadstavbový kurz lektorů“ pro již aktivní lektory. Všechny projekty byly finančně podpořeny. První dva byly již 
zrealizovány, další proběhne na začátku nového školního roku.  
 Na začátku školního roku se úspěšně uskutečnily akce plánované v předcházejícím roce. Adaptační 
kurzy žáků prvního ročníku a primy, které potvrdily jejich efektivitu, a proto se budeme snažit, aby kurzy 
probíhaly i v dalších letech, i když finančně v režii samotných účastníků a také dvoudenní soustředění lektorů 
vrstevnického programu. 
 Během května a června bylo vyškoleno ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí 20 nových lektorů 
vrstevnického preventivního protidrogového programu. 
 Zaslouží se zmínit, že víkendová soustředění zaměřená na prevenci nežádoucích jevů patří k silné 
stránce naší školy a u žáků jsou stále oblíbená a ceněná. 
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 Vedle výše uvedených akcí proběhly ve třídách nižšího gymnázia a 1. ročníku 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 zapojili do několika 
charitativních sbírek a ve třech třídách sami zorganizovali akce, při kterých se jim podařilo získat nemalou 
částku na adopci indické dívky na dálku, na finanční podporu pro asistenčního psa a na podporu zkvalitnění 
života obyvatel v Etiopii. 
 V letošním roce pokračovala naše škola v zabezpečení preventivních vrstevnických programů pro 
žáky na ZŠ Jedlová, ZŠ Bystré a na Gymnáziu Svitavy, navázala v oblasti prevence nový kontakt se ZŠ 
v Oldřiši. Tradiční spolupráce se ZŠ Masarykova v Poličce v oblasti prevence byla tento rok přerušena z 
důvodu odmítnutí ze strany vedení ZŠ. 
 Pro lepší informovanost pedagogů a bezproblémovou integraci žáka s poruchou autistického spektra 
v kvartě 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 opětovně velmi kladně. Důkazem je velký opětovný zájem o absolvování kurzu pro lektory 
vrstevnického programu a dobrovolná aktivní účast stávajících lektorů při vedení preventivních aktivit pro žáky 
naší školy i výše zmíněných škol v regionu. 
 

 
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 setkání na gymnáziu, druhá část proběhla formou 
dvoudenního soustředění v rekreačním středisku Mladočov. Výcvik byl veden částečně lektory z řad 
žáků a částečně psycholožkou, 20 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 22 lektorů 
vrstevnického preventivního programu na skautské základně na Maděře v listopadu 2014. 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 38 žáků – 28 žáků 2.P + 10 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 3 lektoři vrstevnického 
programu 

 Noc s Andersenem – působení starších spolužáků na mladší, mezitřídní pozitivní vztahy – septima 
pro tercii  

 Činnost lektorů na školách v regionu:  
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o Gymnázium Svitavy (žáci primy a 1. ročníku) 
o ZŠ Bystré (žáci 8. tříd) 
o ZŠ Jedlová (žáci 3., 4., 5. třídy) 
o ZŠ Oldřiš (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 120 účastníků. 
Celkem proběhlo: 
o 4 bloky „Poznej sám sebe i druhé“ – pro primu a 1. ročník Gymnázia Svitavy, adaptační kurz 
o 4 bloky „Drogy?, Proč, ne!“ a „Poznej sám sebe i druhé“ – pro žáky 8. tříd ZŠ Bystré 
o 4 bloky „Drogy?, Proč, ne!“ – pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ Oldřiš 
o 3 bloky „Drogy?, Proč, ne!“ a „Poznej sám sebe i druhé“ – pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ Jedlová 

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

 Činnost lektorů v rámci výuky ZSV („Umění komunikace“ aj.) a na akcích školy 
 

b) Interaktivní programy a soustředění pro kolektivy 

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

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

 Prevence gamblerství a kyberšikany – 4.P 

 Šikana – dvouhodinový interaktivní program s K. Štursovou – 1.P  

 Tyfloservis Hradec Králové, interaktivní beseda – ZSV prof. 3.A + 7.P 
 
c) Jednorázové aktivity v oblasti zdravého životního stylu 

 Beseda Metodika efektivního učení, denní režim a zvládání zátěže – Mgr. V. Tvrdíková, 1.A  

 Psychoaktivní látky a duševní poruchy – T. Sobotka, Dům světla, 4.A a 8.P 

 Den zdraví – prevence chorob, první pomoc aj., Svitavská nemocnice – 3.A a 7.P 

 Daruj krev, daruješ život – hematologické oddělení a transfúzní Litomyšlská nemocnice – Bipr 3.A a 
7.P 

 Život s nevidomostí – interaktivní program pro 3.P, 3.A, 7.P, 2.A a zájemce 

 Hokejbalem proti drogám – v kategorii 6. – 7. tříd získalo družstvo v krajském kole 3. místo 
 

d) Ostatní jednorázové preventivní aktivity 

 Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech – Bojovníci ze severu, Putinovy děti – 
prevence xenofobie a rasismu –  1.A až 3.A, 4.P až 7.P 

 Fair play – film, prevence zdraví – nebezpečí dopingu, vyšší ročníky gymnázia 

 Divadelní představení Ústavu soc. péče v Bystrém - Život je jen náhoda – 3.P, 4.P, 5.P, 1.A  

 Soudní proces ve Svitavách – majetková trestní činnost, krádež, ZSV prof. 3.A a 7.P 

 Projekt Právo do škol – téma Reklamace, přednáška MU Brno Právnické fakulta, 3.A a 7.P 

 Projekt Právo do škol – téma Smlouvy a e-shopy, přednáška MU Brno Právnická fakulta, 2.A a 6.P 

 Beseda Práce sociální pracovnice – p. Uhlířová a Kvapilová, MěÚ Polička, 1.P  

 Probační a mediační služba Svitavy – beseda, 2.P 

 Projekt Trávení volného času ve škole i mimo školu – K. Štursová, 2.A a 6.P 
 
e) Charitativní aktivity 

 Adopce na dálku – uspořádán prodej cukrovinek, výtěžek věnován na adopci dívky z Indie, 6.P 

 Vánoční bazar – uspořádán třídou 8.P, výtěžek věnován na asistenčního psa 

 Sběr pomerančové kůry – organizováno 1.A – výtěžek věnován na zlepšení kvality života obyvatel 
v Etiopii (zřízení studny) 
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 Červená stužka – prevence HIV a AIDS – Mezinárodní den AIDS – společenská osvěta, zapojeny čtyři 
dvojice žáků 2.A  

 Charitativní sbírky – účast žáků dobrovolníků, Tříkrálová sbírka – 80 dětí, výtěžek věnován Oblastní 
charitě Polička, Bílá pastelka, Srdíčkový den aj.   
 

f) Spolupráce s rodiči 
Informace dostávají rodiče na třídních schůzkách nebo prostřednictvím školního webu, popřípadě 

ústně při osobních konzultacích s metodičkou prevence. Rodiče 1.A měli možnost účastnit se besedy se 
školní psycholožkou „Metodika efektivního učení, denní režim a zvládání zátěže“. 

 
g) Aktivity a vzdělávání školního metodika prevence  

Metodik prevence průběžně doplňuje webové stránky školy v sekci Prevence. Mimo základní aktivity 
(koordinace preventivních programů, poradenství pro žáky, kolegy pedagogy a rodiče), vypracoval a podal 
projekty na finanční dotace uvedené výše, všech akcí se osobně účastní, zajišťuje jejich organizaci a působí 
jako pedagogický dozor. Získávání financí na prevenci nežádoucích jevů je čím dál obtížnější, přesto se i 
v letošním roce podařilo, aby projekty byly z větší části finančně podpořeny. 

 

 

13. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

 
Ve dnech 8. až 12. 12. 2014 se uskutečnil interní audit, který byl zaměřen na zjištění stavu výše 

přiznaných mezd vybraných nepedagogických a pedagogických pracovníků s ohledem na změny platových 
tarifů státních zaměstnanců určených nařízením vlády č. 224/2014 Sb. ze dne 15. října 2014, které je platné 
s účinností od 1. listopadu 2014. Kontrolovány byly mzdy dvou nepedagogických a čtyř pedagogických 
pracovníků. Audit provedl interní auditor RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D. a neshledal žádné závady. 

 
Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2014 provedla ve dnech 8. – 10. října 

2014 prověrková komise ve složení Ing. Slezák, Ing. Dudek, F. Chadima a J. Kalášek. Zjištěné nedostatky 
projednala s ředitelem školy a předala mu zápis o provedené prověrce ze dne 10. října 2015.    

 
Dne 16. 10. 2014 provedli pracovníci OE OŠK Krajského úřadu Pardubického kraje podle § 9 – 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) a § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) průběžnou veřejnoprávní kontrolu čerpání 
prostředků na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33 353) v roce 2014. O výsledku kontroly byl vyhotoven 
protokol, který je uložen u ředitele školy. Závěr kontroly je, že nebylo shledáno nedodržení účelovosti. 

 
Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 17. 12. 2014 a 18. 

6. 2015. 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.  

 

 

14. Školská rada 

 
Ve dnech 10. 10. 2014, 25. 2. 2015 a 23. 6. 2015 proběhla zasedání školské rady ve školním roce 

2014/2015, kterých 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.  
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15. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2014) 
 

Provozní dotace 

Dotace celkem 19 371 734,90 Kč 

Dotace na přímé náklady  14 891 921,00 Kč 

Dotace na provoz  4 290 700,00 Kč 

Účelové dotace   152 400,00 Kč 

ESF 36 713,90 Kč 

 

Hlavní činnost 

Náklady celkem 20 371 905,50 Kč 

Mzdy  10 977 343,00 Kč 

OON 521 960,00 Kč 

Pojistné 3 728 743,00 Kč 

Ostatní 5 143 859,50 Kč 

   

Výnosy celkem 20 371 905,50 Kč 

Dotace 19 335 021,00 Kč 

Zúčtování fondů (dotace ESF, dar)  445 415,60 Kč 

Ostatní výnosy  591 468,90 Kč 

 
 

16. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše škola nebyla ve školním roce 2014/2015 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

17. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Projekt „Experimentem k poznání“ 
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 srpnu 2015 
uskutečnilo praktické vzdělávání v oblasti zavádění moderních laboratorních experimentálních systémů do 
výuky přírodovědných předmětů. Školení vedli lektoři projektu „Experimentem k poznání“ a zúčastnilo se jich 
celkem 5 učitelů ze ZŠ Třešť.  

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 „Interes - Informační technologie realizované spoluprací“ 
Dne 1. 11. 2014 se Gymnázium Polička zapojilo jako partnerská škola do projektu 

CZ.1.07/1.3.00/51.0035 Interes – Informační technologie realizované spoluprací. Projekt byl realizovaný 
Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty MU Brno a financovaný z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Probíhal až do konce školního roku 2014/2015 (do 17. 9. 
2015) a díky němu se zúčastnilo vzdělávacích programů s názvem Audit informačních technologií ve škole a 
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Učitel a práce s dotykovým zařízením 21 pedagogických pracovníků našeho gymnázia a 1 pedagogický 
pracovník vzdělávacího programu Ředitel ve 21. století. Dále naše škola byla vybavena 6 tablety a 14 
dotykovými notebooky. 

 
Projekt „Evropská dimenze dalšího vzdělávání učitelů Gymnázia Polička“   
Naší školou byla předložena žádost a dne 21. května 2015 byl schválen grant v Klíčové akci 1 ve výši 

13 978 EUR na projekt Evropská dimenze dalšího vzdělávání učitelů Gymnázia Polička (zkráceně EDiDaV) 
s registračním číslem 2015-1-CZ01-KA101-013511 v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - KA. Po 
následující dva roky se budou učitelé cizích jazyků i přírodovědných předmětů účastnit metodických kurzů 
v zahraničí. Celkem bude realizováno pět 12denních výjezdů. Cílem školy je zkvalitnění metodiky výuky cizích 
jazyků a postupné zavádění prvků metody CLIL (Content Language Integrated Learning) do výuky 
přírodovědných předmětů. 

  
Projekt „Mobility GYM Polička“ 
Dne 24. dubna 2015 byla podána žádost a 9. června 2015 bylo schváleno poskytnutí dotace v oblasti 

podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 999 776,00 Kč na projekt Mobility GYM Polička s registračním 
číslem CZ.1.07/1.1.00/56.2745. Projekt bude realizován především v příštím roce a je zaměřen na podporu 
kurikulární reformy a výuku cizích jazyků (zlepšení jazykových kompetencí pedagogů, profesní rozvoj 
pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů, zlepšení jazykových 
kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO).  

 
 

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 a další organizace a partneři 
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Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2015  
 

Předseda školské rady: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

 Mgr. Miloslav Svoboda 
                                                                                            ředitel školy 


