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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 

Datová schránka: yusxjb9 
Školská rada:  předseda: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. 
   členové: Mgr. Jan Sigl, Ing. Vladimír Cecha    

Prostředí školy 
 Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 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 proběhla realizace 
přístavby 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 2015/2016) 
Označení Podlaží Č. dv. Využití učebny Kapacita Poznámka 

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

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

laboratoř Ch 1.NP 127 laboratorní cvičení z chemie 18  

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

sexta 1.NP 130 kmenová učebna 32 PC 

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

kvinta 2.NP 205 kmenová učebna 32 notebook 

mailto:info@gympolicka.cz
http://www.gympolicka.cz/


Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

4 

prima 2.NP 206 kmenová učebna 32 PC 

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 

1.A 2.NP 208 kmenová učebna 32 notebook 

2.A 2.NP 209 kmenová učebna 30 notebook 

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

4.A 2.NP 211 kmenová učebna 32 notebook 

kvarta 2.NP 212 kmenová učebna 32 notebook 

sekunda 2.NP 213 kmenová učebna 32 notebook 

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

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

septima 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 

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

3.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 
2xPC + 4xPC, 
multimediální studio 

venkovní hřiště   venkovní hřiště – košíková, tenis   

 

Škola má počítačovou sítí s přenosovou rychlostí 1 Gb/s, která je připojena k internetu s přenosovou 
rychlostí 20Mb/s. Provozuje vlastní poštovní server. Je možné bezdrátové připojení k internetu pro žáky i 
učitele přes školní Wi-Fi síť.   

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

Učebna chemie je opatřena interaktivní tabulí, počítačem a audiovizuální technikou. Laboratoř chemie 
je vybavena laboratorními stoly s rozvodem plynu, vody, elektrického proudu a vodními vývěvami. Chemikálie 
jsou skladovány ve skladu chemikálií. 

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 pro 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 laboratoři fyziky je instalovaná interaktivní tabule. K dispozici je zde i audiovizuální technika, 
vizualizér a  systémy Pasco a Vernier k provádění laboratorních měření. 

Učebna výtvarné výchovy je opatřena audiovizuální a prezentační technikou. V modelovně jsou 
pracoviště pro práci s keramikou a elektrická vypalovací pec.  

Učebny dějepisu a geografie a geologie slouží jako kmenové učebny, jsou vybaveny interaktivní 
tabulí, počítačem, vizualizérem, audiovizuální technikou a zatemňovacím systémem.  
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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 SOŠ a SOU Polička a naší školou je zajišťován přes internet. Dovoz obědů je 
zajišťován našimi 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, …). 

 

 
 

Učebna výtvarné výchovy 

 

3. Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2015/2016 škola otevřela jednu třídu osmiletého denního studia oboru vzdělání 79-
41-K/81 Gymnázium (od 1. 9. 2007) a jednu třídu čtyřletého denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 
Gymnázium (od 1. 9. 2009).  
 
Počty žáků a tříd podle délky vzdělávání ve školním roce 2015/2016 (stav k 30. 9. 2015) 

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

    79-41-K/41  Gymnázium 4 roky 4 112 

    79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 8 232 

Celkem  12 344 
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Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 
vyučované ve školním roce 2015/2016: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód:  79-41-K/41  
Název:   Gymnázium   Délka vzdělávání: 4 roky 
Číslo jednací:   14 997/2008-21 s účinností od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem                       
ŠVP:  Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 

306  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód:  79-41-K/81  
Název:   Gymnázium   Délka vzdělávání: 8 roků 
Číslo jednací:   21 594/2007-21 s účinností od 1. 9. 2007 počínaje 1. a 5. ročníkem                       
ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 

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

306 (5. – 8. ročník) 
      

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

 

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

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

4.A+Ok komunikace uměním 3 4.A+Ok konverzace v anglickém jazyce 2 

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

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

4.A+Ok dějepis - 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 

 

 

Profesní předměty (3.A, septima) 

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

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

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

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

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

3.A+ Sp geografie - profesní 2 3.A+Sp deskriptivní geometrie 2 

3.A+ Sp matematika - profesní     
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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 

více tříd deskriptivní geometrie  2    

 

 

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. 2015 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2016. 
 
Přepočtení pracovníci  

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

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2015/2016 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2015) 

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   25 

Bartoš Miroslav, Bc. učitel bez kvalifikace   ---- 15 

Dudek Tomáš, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 12 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   HV - Ped 26 

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

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ  - D 28         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   ČJ - AJ  20 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - TV 16 

Jelínková Romana, Mgr. učitelka pro stř. školy   odborné před. 11 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - Fy  15 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka pro stř.. školy    AJ 14 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 21 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 25         

Král Ladislav učitel bez kvalifikace   ---- 9 

Králová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy    ČJ - ZSV 1 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy   Bi - TV 12 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 9        

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - D 20 

Najbertová Marta, RNDr. učitelka + metodik prevence SPJ 
+ výchovný poradce 

pro stř. školy   Bi  - Ch 32 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř./zakl. školy   NJ - AJ  18 

Pedagog. pracovníci 
interní 

Pedagog. pracovníci 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení pracovníci 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

26,18 27,39 0,67 0,67 9,80 9,30 36,65 37,36 43 43 
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Prokopová Olga, Mgr. učitelka pro stř. školy   AJ - RJ nad 32 

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - Fy 16 

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 15 

Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - D  16 

Šťastná Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - TV   29 

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

Trávníčková Martina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - FJ 26 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   AJ - Z 12 

 
 Externí učitelé 

 
 

Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2015/2016 
(stav k 31. 12. 2015) 

Příjmení, jméno Funkce 

Mrňáková Marie hospodářka 

Stříteská Olga mzdová účetní 

Chadima František správce budovy 

Mrňák Alois správce sportovní haly 

Kulhánková Růžena uklízečka 

Kulhánková Pavlína uklízečka 

Navrátilová Marie uklízečka 

Sejkorová Marie uklízečka 

Mužíková Marcela 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 2015/2016  
 

Ke dni 1. 9. 2015 nastoupili do pracovního poměru Bc. Miroslav Bartoš (vyučující IVT) a Mgr. Marcela 
Šplíchalová (vyučující ČJL a D). Ke dni 30. 6. 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr. Alena Prudká.    

 
 

5. Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 

  

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. 

 
 
 
 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Vyučuje Pedagog.  
praxe 

Navrátilová Anna, Ing. učitel externí  (DPP) pro stř. školy   náboženství ------ 

Prudká Alena, Mgr. učitelka externí (DPP) pro stř. školy   Ch  2 

Svobodová Gabriela, Mgr. učitelka externí  (DPP) pro stř. školy   AJ  6 
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 Kritéria pro přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium v I. 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  
 

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

 
Prospěch ze ZŠ .................................................................................................  max.  40 bodů 
Aktivity, soutěže ……………………………………………..................................  max.  10 bodů 

Celkem...............................................................................................................   max.  50 bodů  
 
 
Pořadí uchazečů bylo dáno celkovým počtem získaných bodů. Přijetí uchazečů se řídilo tímto pořadím.  
 
1) Kritérium pro přijetí uchazeče v I. kole př. řízení bylo dosažení hranice alespoň 35 bodů z testů. 
2) Kritérium pro přijetí uchazeče ve II. kole př. řízení 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 30 bodů z testů.  
 
 
o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium  (I. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2016).............................................................................................     50 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     50 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................     44  
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................     14  
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     29 
Přijímací zkoušky se konaly dne 16. dubna 2016.  
 

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

 
Přihlášeno žáků (k 15. 3. 2016).............................................................................................     38 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     38 
Počet přijatých celkem...........................................................................................................     31 
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       1 
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     30 
Přijímací zkoušky se konaly dne 18. dubna 2016.  
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o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium (II. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 17. 5. 2016).............................................................................................       1 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................       0 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................       1 
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       0  
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…       1 
Přijímací zkouška se nekonala.  
 
Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2016) 

 
 

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 2015/2016 (k  30. 6. 2016) 

 

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 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.A 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3.A 31 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 

4.A 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

prima 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 

sekunda 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

tercie 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

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

kvinta 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sexta 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 

septima 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

oktáva 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Celkem 342 1 0 0 0 2 8 0 0 0 0 13 38 

 

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 30 28 2 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 29 1 

Celkem  60 57 3 
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Výsledky vzdělávání ve školním roce 2015/2016 (k 30. 6. 2016) 
 

Třída Počet 
žáků 

 

Prospěli  
s  

vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
 

nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Bude 
opakovat  

Odejde 
ze školy 

Přerušení 
studia 

 
1.A 26 7 19 0 0 0 0 0 0 

2.A 25 4 21 0 0 0 0 0 0 

3.A 31 3 28 0 0 0 0 0 0 

4.A 29 3 25 1 0 0 0 1 0 

prima 31 27 4 0 0 0 0 0 0 

sekunda 29 13 16 0 0 0 0 0 0 

tercie 31 12 19 0 0 0 0 0 0 

kvarta 31 9 21 1 0 1 0 3 0 

kvinta 28 14 14 0 0 0 0 0 0 

sexta 27 8 19 0 0 0 0 0 0 

septima 27 7 20 0 0 0 0 0 0 

oktáva 27 3 23 1 0 1 0 0 0 

Celkem 342 110 229 3 0 0 0 4 0 

 
 
Opravné zkoušky ve školním roce 2015/2016 
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět(y) Prospěl(a) 
31. 8. 2016 8.P 1 MCS 1 

4.P 1 M 1 

 
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 2. 5. až 
5. 5. 2016. 

Ústní zkoušky profilové části a společné části maturitní zkoušky ve 4.A se konaly ve dnech 16. až 19. 
5. 2016. Předsedkyní zkušební komise byla paní Mgr. Ilona Snášilová z Gymnázia Svitavy. V oktávě se tyto 
zkoušky konaly ve dnech 16. až 18. 5. 2016. Předsedou zkušební komise byl pan Mgr. Jiří Linhart z Gymnázia 
Jevíčko. 

 

Třída Jarní termín Podzimní termín 

Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl 
 

Neprospěl 

4.A 28 9 19 0 0 0 0 0 

oktáva 26 14 12 0 1 0 0 1 

Celkem 54 23 31 0 1 0 0 1 

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

25. května 2016 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. 
Paní Mgr. Romana Jelínková úspěšně ukončila studium 3. ročníku oboru Ruský jazyk pro střední 

školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 
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Pan Ladislav Král studoval 3. ročník oboru Tělesná výchova a sport na FTVS Praha. 
Paní Mgr. M. Šplíchalová ukončila 1. ročník oboru Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
 

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a školeních: 
Ing. T. Dudek Seminář Microsoft Enrollment for Education Solutions (Pardubice, září 2015),  
 Seminář na téma 3D tisk ve vzdělávání (Praha, červen 2016) 
Mgr. B. Filipová Seminář k maturitní zkoušce z matematiky ve školním roce 2015/2016 (Pardubice, 15. 

12. 2015) 
Mgr. J. Galgociová Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury 

(Pardubice, 11. 3. 2016) 
Celostátní konference učitelů dějepisu o moderní výuce a moderních dějinách ve 
výuce (Ostrava, 7. 3. - 8. 3. 2016) 

Mgr. M. Jakubcová Erasmus +: Metodologický kurz AJ (Anglie, 26. 10. – 7. 11. 2015)  
P.A.R.K. Cambridge Day BRNO –  seminář pro učitele AJ (Brno, 2. 4. 2016) 
Seminář Akademie Literárních novin Tvůrčí psaní s Danielou Fischerovou (Praha, 12. 
3. - 13. 3. 2016)   

Mgr. Renáta Jelínková Seminář Matematika v běžném životě (Pardubice, 10. 6. 2016) 
Mgr. Romana Jelínková Seminář Hodnotitel ústní zkoušky francouzský jazyk (leden 2016) 
Mgr. Erika Jiroušová Erasmus +: Metodický kurz pro učitele AJ (Anglie, 20. 6. - 1. 7.)  

Školení expediční školitel DofE (Praha, prosinec 2015) 
RNDr. M. Jílek, Ph.D. Školení organizátorů projektu Elixír do škol (Praha, 28. 9. 2015) 

Účast a vedení dílen na Konferenci Heuréky (Náchod, 2. - 4. 10. 2015) 
Školení vedoucích soutěže CanSat (Praha, 7. 12. 2015) 
Vystoupení na katedrálním semináři KDF MFF UK (Praha, 14. 1. 2016)  
Účast a vystoupení na konferenci Počítač ve škole (Nové Město na Moravě 23. - 24. 
3. 2016)  
Účast na Konferenci Elixíru (Hradec Králové, 13. - 15. 5. 2016)  
Školení Arduino jako měřicí systém (Náchod, 6. 5. 2016, Polička, 10. - 11. 6. 2016) 
Vedení semináře projektu Elixír do škol nadace Depositum Bonum (Polička, po celý 
školní rok) 

Mgr. Z. Kleinová Seminář Akademie Literárních novin Tvůrčí psaní s Danielou Fischerovou (Praha, 12. 
3. - 13. 3. 2016) 

 Školení pro koordinátory DofE (Praha, 8. 6. 2016)  
L. Král C.L.I.L. kurz, Cheltenham, Anglie (25. 10. 2015 – 7. 11. 2015)  
Mgr. J. Králová Seminář Český parlament a parlamentarismus – (Praha, 9. 12. 2015) 
RNDr. M. Najbertová Porada předsedů krajských komisí a organizátorů soutěží (Pardubice, 17. 2. 2016) 
   Odborný seminář pro VP a ŠMP  -  Inkluze (PPP ÚnO, 9. 2.2016)   
Mgr. B. Pejcharová P.A.R.K  Conference BRNO – konference učitelů AJ (Brno, 7. 11. 2015)    

P.A.R.K. Cambridge Day BRNO – seminář pro učitele AJ (Brno, 18. 3. 2016)    
P.A.R.K. Conference BRNO – seminář pro učitele (Brno, 9. 4. 2016)    
Erasmus +: Metodologický kurz AJ (Anglie, 28. 8 – 11. 9. 2016)  

Mgr. O. Prokopová Celostátní konference ruský jazyk (říjen 2015)  
P.A.R.K. Conference BRNO – seminář pro učitele (Brno, 9. 4. 2016)    

Mgr. J. Sigl  Účast na semináři InspIS ŠVP (Hradec Králové, 7. 9. 2015) 
Účast na semináři InspIS E-Learning (Hradec Králové, 14. 9. 2015)  

Ing. L. Slezák Úvodní seminář Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu – DofE (Pardubice, 2. 10. 
2015) 

Mgr. M. Svoboda Semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy, Pardubice 
Mgr. M. Šplíchalová Seminář Český parlament a parlamentarismus (Praha, 9. 12. 2015) 
Mgr. J. Štastná Hospitace v Bavorsku - 14denní hospitační pobyt v Bavorsku na Gymnáziu Jack – 

Steinbeck – Gymnasium v Bad Kissingen 
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Erasmus +: Metodologický kurz NJ (28. 8. – 10. 9. 2016) 
Mgr. P. Tišl Absolvent on-line MOOC kurzu společnosti ESRI Going Places with Spatial Analysis – 

kurz v rozsahu 6 týdnů (cca tři hodiny týdně), ukončeno získáním certifikátu 
Kurz CLIL (CLIL for secondary teachers) v Exeteru ve Velké Británii. Absolvován 
v rámci probíhajícího projektu EDiDaV v rámci programu Erasmus+, který je 
financován z rozpočtu Evropské unie (6. 3. – 19. 3. 2016) 

Mgr. J. Vavřín Absolvent on-line MOOC kurzu společnosti ESRI Going Places with Spatial Analysis – 
kurz v rozsahu 6 týdnů (cca tři hodiny týdně), ukončeno získáním certifikátu. 
Absolvoval v Enfield, London ve Spojeném království 10-denní stáž na Highlands 
School (všeobecné střední škole), která dosahuje v Anglii vysokého hodnocení (30. 9. 
2015 – 9. 10. 2015) 

 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Adaptační kurzy tříd 1.P a 1.A se uskutečnily ve dnech 4. – 5. září 2015 (1.P) a 25. – 26. září 2015 
(1.A).  

V měsíci září se zúčastnilo 60 žáků naší školy poznávacího zájezdu do Anglie spojeného s 
pětidenní výukou v jazykové škole a stejně tak v měsíci říjnu se 40 žáků zúčastnilo obdobného zájezdu do 
Německa. Oba zájezdy se uskutečnily v rámci Výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy programu 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání. 

Ve středu 21. října 2015 se naše škola představila veřejnosti na Přehlídce středních škol, která se 
konala ve Svitavách. Škola se dále prezentovala na základních školách naší spádové oblasti. Ředitel školy 
navštívil schůzky rodičů žáků 9. tříd, kde informoval o možnostech vzdělávání na naší škole, o jejím prostředí, 
o přijímacím řízení apod. Škola rovněž rozeslala informační materiál všem spádovým školám a pozvala jejich 
žáky na Den otevřených dveří, který se konal 8. prosince 2015. Ten byl zaměřen nejen na prezentaci naší 
školy žákům ZŠ a jejich rodičům, ale i poličské veřejnosti.  

Žáci 3.A, 6.P a 7.P spolu s výchovným poradcem a svými třídními učiteli navštívili 4. listopadu 2015 
v Brně veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015. 

Dne 4. prosince 2015 připravili žáci 1.P pod vedením paní učitelek Mgr. Zdeňky Kleinové a Mgr. 
Martiny Trávníčkové mikulášskou nadílku pro ostatní žáky našeho gymnázia.  

V pátek 22. ledna 2016 proběhl v prostorách Tylova domu za účasti poličské veřejnosti tradiční 
Studentský ples naší školy. 

Žáci naší školy se v měsíci září zúčastnili Charitativní sbírky pro dětské pacienty Fond Sidus, dne 14. 
října 2015 zúčastnili veřejné sbírky na podporu programů pro nevidomé a slabozraké „Bílá pastelka“, v měsíci 
lednu 2016 „Tříkrálové sbírky“ organizované Oblastní charitou Polička a dne 14. března 2016 se zúčastnili 
charitativní sbírky „Srdíčkový den“ na podporu vážně nemocných dětí vyhlášené občanským sdružením Život 
dětem. Třída 2.A organizovala na naší škole sběr mandarinkové a pomerančové kůry, jehož výtěžek byl  
věnován na zlepšení kvality života obyvatel v Africe. 

V pátek 6. března 2016 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 6.P 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 1. až 3. června 2016 setkání na letním 
táboře na Baldě u Poličky.  

Dne 3. února 2016 se uskutečnily pro zájemce z řad uchazečů o vzdělávání na naší škole přijímací 
zkoušky nanečisto. Zúčastnilo se jich celkem 94 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Poličky a jejího okolí. 
Pohovor k těmto zkouškám pod vedením našich pedagogů proběhl dne 10. března 2016.  

Ve dnech 15. a 18. dubna 2016 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.  
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Žáci naší školy ve spolupráci s žáky ostatních středních škol a Městským úřadem v Poličce uspořádali 
dne 13. května 2016 studentský majáles. Celá akce byla zahájena průvodem od gymnázia na Palackého 
náměstí. V dopoledním programu byly zábavné soutěže a hry pro děti mateřských a základních škol, sportovní 
soutěže a kulturní program na Palackého náměstí. 

Od 2. do 5. května 2016 skládali žáci 4.A a 8.P písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky a 
od 16. do 19. května 2016 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 25. května 2016. 

Ve dnech 20. až 24. června 2016 se žáci 7.P a 3.A zúčastnili pod vedením Mgr. J. Sigla, Mgr. M. 
Kršky a RNDr. M. Jílka, Ph.D. vodáckého kurzu na Vltavě.  

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

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

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

 

 

9. Z činnosti předmětových komisí školy  

  

Předmětové komise jsou vytvořeny tak, aby sdružovaly učitele příbuzných předmětů. Zpravidla se 
scházely podle potřeby, minimálně čtyřikrát za rok. Komise projednávaly tematické plány, zajištění maturitních 
zkoušek, zahraniční i tuzemské exkurze žáků, stav odborných učeben, vybavení učebnicemi a pomůckami, 
zajištění Dne otevřených dveří aj. Za hlavní úkoly v tomto školním roce považovaly komise další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, 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 (předsedkyně), Mgr. J. Galgociová, Mgr. J. Králová, Mgr. 

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

 Recitační soutěž – oblastní kolo – Ch. Kleinová (4.P) – 1. místo, postup do okresního kola  

 krajská soutěž O pardubický pramínek – Kateřina Točfousová (5.P) – 1. místo 

 krajská soutěž Pardubické střípky – K. Pallová (2.P) – 1. místo, E. Třísková (3.P) – 2. místo, B. 
Báčová (3.P) – 3. místo 

 Staň se tvůrcem evropské politiky (simulační soutěž) – účast žáků kvarty (K. Myšková, N. Šafářová, A. 
Mach, F. Bros)  

   
Olympiády 

 Olympiáda z ČJ (I. kategorie), okresní kolo – D. Švábová (3.P) – 4. místo 

 Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Jan Cihlář (3.P) – 9. místo, L. Kysilka – (4.P) – 12. místo 

 Olympiáda lidských práv – celostátní kolo – E. Hrubá (7.P) – účast 
 
Přednášky, besedy, návštěvy muzea 

 září – Duševní poruchy - beseda s p. Plecháčkem – Charita Polička (SVS 4.r.) 

 říjen – Současná situace v Sýrii – přednáška s M. Kutilovou (ZSV prof. 3.r, D prof. 4.r., 6.P, 5.P + 
zájemci) 

 listopad – Finanční gramotnost – beseda s p. Smejkalem (1.A, 5.P, 2.A, 6.P) 
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 únor – beseda s publicistkou a filmařkou Monikou Le Fay o knize Dagmar Šimkové: Byly jsme tam 
taky (3.P) 

 březen – Představení Život je jen náhoda (1.A + 4.P). 

 březen –  výstava CBM – Příběhy Romů – tolerance k národnostním menšinám (2.P) 

 březen – přednáška o situaci v Sýrii a uprchlících – novinářka Markéta Kutilová (1.A + 4.P) 

 duben – beseda se spisovatelem Martinem Reinerem + autorské čtení (4.A, 8.P) 

 duben – filmová tvorba I. Bergmanna – přednáška Lukáše Pešouta (KU) 

 květen –  Arteterapie – beseda s p. Preclíkovou (ZSV profesní 3.r.) 

 květen – Pravidla ve škole včera a dnes – beseda s babičkou paní Kvasničkovou (1.P) 
 

Exkurze 

 říjen – exkurze do východní Francie, Strasbourg - exkurze v Evropském parlamentu 

 listopad – účast na hlavním líčení u Okresního soudu Svitavy a následná beseda s p. Kotalou + 
návštěva muzea ve Svitavách – expozice O. Schindlera (ZSV profesní 3.r.). 
 

Filmová a divadelní představení 

 říjen – divadelní představení Šakalí léta (3.P, 4.P, 1.A, 5.P, 2.A, 6.P) 

 listopad – divadelní představení v Ha divadle Brno, K. Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch 

 duben – divadelní představení pro celou školu Gaislershofkomeidanten – Lakomec, Tylův dům Polička  

 duben – festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách, produkce filmu 
Blízký daleký východ a beseda se studenty sociologie Masarykovy univerzity v Brně  – Divadelní klub 
Polička (Dpr, DS, ZSVpr, SVS) 

 
Projety 

Listopad - organizace celostátní projektu pro ZŠ, SŠ a gymnázia "Příběhy bezpráví"  
 

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. 
 

a) Soutěže 
Konverzační soutěž 

 anglický jazyk 
K. Pallová (2.P)   okresní kolo / I.A 2. místo 
M. Dusová (5.P)  okresní kolo / III.A 3. místo 
                                         krajské kolo / III.A 8. místo 
D. Pejchar (6.P)   krajské kolo / III.B 8. místo 
T. Raasch  (4.P)  okresní kolo / II.B 4. místo 
 

 německý jazyk  
J. Šimek (6.P)   okresní kolo / III.A   7. místo 
N. Červená (7.P)  okresní kolo / III.A   8. místo 
M. Kysilka (4.P)   krajské kolo / II.A 13. místo 
D. Ostatek  (4.P)  krajské kolo / II.A 12. místo 

 

 ruský jazyk  
M. Chadimová (4.P)  krajské kolo / ZŠ 4. místo 
M. Stodola (7.P)  krajské kolo / SŠ II. 2. místo                                                                                                                       
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J. Chalupník (3.A)  krajské kolo / SŠ I. 1. místo 
                                                    celostátní kolo  1. místo 
 

Puškinův památník (ruský jazyk) 
zpěv – I. Táborská (2.A)  krajské kolo  1. místo 

                                                 národní kolo  ocenění 
  D. Švábová (3.P) krajské kolo  3. místo 
recitace – Andrlíková, Nováková, Třísková (3.P)      
    krajské kolo    3. místo 
 

Bücherwurm  (německý jazyk) - předčítání textu   
Teplá B. (5.P)   krajské kolo  účast 
Novotná L. (4.P)  krajské kolo  účast 
Raaschová J. (2.P)  krajské kolo  účast   

 
Videopohlednice mého města 
V celostátní soutěži v anglickém jazyce pro třídní kolektivy se skupina Mgr. E. Jiroušové ze třídy 4.P umístila 
na 6. místě. 
                 

b) Studijní pobyty 

 žáci 

Na podzim se zúčastnilo 60 žáků poznávacího zájezdu do Anglie spojeného s pětidenní výukou v jazykové 
škole a 40 žáků se zúčastnilo obdobného zájezdu do Německa.  

 učitelé 

Jazykové kurzy v rámci projektu „ERASMUS+“ 
V říjnu 2015 se zúčastnila Mgr. M. Jakubcová jazykového a metodologického kurzu pro učitele v Anglii (úroveň 
C1). 
V červnu se zúčastnila čtrnáctidenního metodologického jazykového kurzu v Anglii Mgr. E. Jiroušová. 
Poslední týden v srpnu a první týden v září se zúčastnily čtrnáctidenního metodického kurzu pro učitele Mgr. 
B. Pejcharová (Anglie) a Mgr. J. Šťastná (Německo). 
 

c) Mezinárodní jazykové zkoušky 
Dus T. (8.P)  anglický jazyk          zkouška CAE (C1) 
Mičan J. (8.P)  anglický jazyk          zkouška FCE (B2) 
Kuchta J. (8.P)  anglický jazyk          zkouška FCE (B2) 
Hrubý P. (4.A)  anglický jazyk          zkouška FCE (B2) 

 

d) Jazykové akce pro žáky 

 divadelní představení v anglickém jazyce „The Canterville Ghost“ – 22. 12. 2015, Praha  

 beseda s cestovatelem Pavlem Jonešem – třídy 4.P a 1.A 
 
 

c) Předmětová komise matematiky, fyziky, informatiky a výpočetní techniky a 
deskriptivní geometrie 
 
Komise pracovala ve složení: Mgr. J. Sigl (předseda), Bc. Bartoš, 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. 
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a. Matematické soutěže 
Matematická olympiáda 
 

 

      Kategorie A – krajské kolo 
             Kristýna Šafářová 7.P 11. místo ----------------- 
      Kategorie C – krajské kolo 
             Jana Mládková 1.A 12. místo ----------------- 
      Kategorie Z9 – krajské kolo 
             Vít Mořkovský 4.P 8. místo úspěšný řešitel 
             Jakub Lorenc 4.P 11. místo ----------------- 
             Kateřina Kvasničková 4.P 25. místo ----------------- 
      Kategorie Z8 – okresní kolo 
             Tadeáš Ulrich 3.P 9. místo úspěšný řešitel 
             Marie Andrlíková 3.P 15. místo ----------------- 
      Kategorie Z7 – okresní kolo 
             Martin Jílek 2.P 5. místo úspěšný řešitel 
      Kategorie Z6 – okresní kolo 
             Kateřina Kotvová 1.P 1. místo úspěšný řešitel 
             Stanislav Grubhoffer 1.P 3. místo úspěšný řešitel 
             Jakub Adamec 1.P 4. místo úspěšný řešitel 
  
Pythagoriáda 
      Kategorie ZŠ 8 – okresní kolo 
             Adéla Jílková 3.P 11. místo ----------------- 
      Kategorie ZŠ 6 – okresní kolo 
             Eliška Hájková 1.P 2. místo ----------------- 
 
Klokan 
      Kategorie Student – okresní kolo 
              Martin Kučera 4.A 1. místo ----------------- 
              Daniel Procházka 7.P 8. místo  ----------------- 
      Kategorie Kadet – okresní kolo 
              Tim Raasch 4.P 4. místo ----------------- 
      Kategorie Benjamín – okresní kolo 
             Martin Jílek 2.P 3. místo ----------------- 
             Klára Pallová 2.P 4. místo ----------------- 
             Dominik Šmíd 2.P 7. místo ----------------- 
             Stanislav Grubhoffer 1.P 8. místo ----------------- 
             Eliška Lorencová 2.P 10. místo ----------------- 
 
Mates (matematický korespondenční seminář) 
 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. 
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Logická olympiáda 
       Kategorie C – krajské kolo 
 

            Iva Táborská 2.A 26. místo ----------------- 
            Jiří Konvalinka 2.A bez pořadí ----------------- 
 
Internetová matematická olympiáda 
 Družstvo našich žáků Jan Kučera, Martin Kučera, Petr Hrubý (4.A), Kristýna Šafářová, Daniel 
Procházka (7.P), Anežka Korábová, Markéta Štejdířová (6.P) se umístilo v konkurenci 202 týmů z celé 
republiky na velmi pěkném 43. místě.  
 

b. Fyzikální soutěže 
Fyzikální olympiáda 
      Kategorie A – celostátní kolo 
            Petr Hrubý 4. A   5. místo  vítěz 
            Martin Kučera 4. A 18. místo úspěšný řešitel 
Na základě výsledků celostátního kola FO a na základě výsledků soustředění deseti nejlepších řešitelů FO, 
které proběhlo v Hradci Králové, byl Petr Hrubý vybrán do pětičlenného týmu, který bude reprezentovat 
Českou republiku na Mezinárodní fyzikální olympiádě, která proběhne ve Švýcarsku v termínu 10. - 17. 7. 
2016. 
      Kategorie A – krajské kolo 
            Petr Hrubý 4. A 2. místo  úspěšný řešitel 
            Martin Kučera 4. A 3. místo úspěšný řešitel 
Na základě výsledků krajského kola FO byli Petr Hrubý a Martin Kučera pozváni do celostátního kola FO, 
které se konalo 2. 2. - 5. 2. 2016 v Bílovci. 
      Kategorie B – krajské kolo 
             Kristýna Šafářová septima 2. místo  úspěšný řešitel 
      Kategorie C – krajské kolo 
             Matěj Šimek sexta   5. místo  úspěšný řešitel 
             Tadeáš Navrátil sexta 11. místo 
             Jakub Šimek sexta 13. místo 
             Jan Edlman sexta 15. místo 
      Kategorie D – krajské kolo 
             Veronika Leksová kvinta 5. místo úspěšný řešitel 
      Kategorie E – krajské kolo 
             Jakub Lorenc  kvarta       1. místo            úspěšný řešitel 
             Kateřina Kvasničková kvarta     11. místo                   úspěšný řešitel 
      Kategorie E – okresní kolo 
            Jakub Lorenc  kvarta       1. místo             úspěšný řešitel  
            Kateřina Kvasničková kvarta                3. místo           úspěšný řešitel   
      Kategorie F – okresní kolo 
           Josef Homolka  tercie       6. místo          úspěšný řešitel 

    Ondřej Češka  tercie       8. místo    
 

c. Jiné soutěže 
Robosoutěž 2015 

Soutěže se zúčastnily dva týmy Gymnázia Polička. Jeden tým ve složení Petr Hrubý, Aleš Urbánek a 
Michal Martinů, druhý tým ve složení Martin Kučera, Jan Kučera a Antonín Kopecký. Robosoutěž probíhala na 
Katedře řídící techniky Fakulty Elektrotechnické ČVUT. Soutěž je vypsána pro tříčlenné týmy složené z žáků 
středních škol. Oba týmy postoupily do vyřazovacích bojů, kde se utkalo šestnáct nejlepších týmů. Bohužel 
oba týmy vypadly hned v prvním kole. I tak je tento výsledek velkým úspěchem a stojí za ním obrovské 
množství práce spojené se sestavením a naprogramováním robota. 
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d) Předmětová komise biologie, chemie, zeměpisu, geologie a geografie 
 
Komise pracovala ve složení: RNDr. Marta Najbertová (předsedkyně), Mgr. Lenka Králová, Mgr. 

Michael Krška, Mgr. Alena Prudká, Mgr. Petr Tišl, Ing. Michal Škavrada, Ph.D., Mgr. Jan Vavřín 
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 opět uskutečnilo pod vedením Ing. Michala Škavrady, PhD. okresní kolo Chemické 
olympiády (kategorie D). 
Odborné exkurze a přednášky 

 Biologie 
a) exkurze 

1.P – Broumovsko 
2.P – Moravský kras 
3.P – Olomouc a okolí 
4.P – Štěchovice, Sázava 
5.P – Beskydy – Rožnov pod Radhoštěm 
1.A – Javorníky 
6.P – NP Šumava 
2.A – Třeboňsko, Přírodní dům Třeboň 
2.A – terénní botanická exkurze Městským naučným parkem a naučnou stezkou Poličky 
3.A – CHKO Žďárské vrchy 
7.P – Malá Fatra 
4.A – Pálava 
8.P – CHKO Javorníky 
Biologický seminář (4A, 8P) – exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy 

b) přednášky 
3.P – Holky z Venuše, kluci z Marsu – problematika dospívání 
1.P, 1.A – Denní režim a psychická zátěž – beseda s psycholožkou 
3.A, 7.P – Psychotropní látky a duševní poruchy – p. Sobotka, Dům světla 
2.A, 6.P, SP, 3.A (dívky) – Žena symbol života – hygiena dívek a plánované rodičovství 
Bi prof., 3.A, 7.P – Prevence sexuálně přenosných chorob – přednáška 
  

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

 

 Zeměpis, geologie a geografie 
7.P – Malá Fatra – září 2015 – komplexní geografická exkurze do oblasti hlavního hřebene Malé Fatry. 
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. (3 dny). 
2.A, 6.P – povinná geografická exkurze (Jesenicko + Javornicko)  9. – 10. 11. 2015 – terénní měření  
7.P, 3.A, 1.A, 2.A a 1.P – 26. 4. 2016 - Promítání filmu Free China: The Courage To Believe s následnou 
besedou s novinářem Jakubem Šmídem, místopředsedou Asociace Falun Gong ČR.  
1.A – geografická exkurze Travná 2. – 4. 6. 2016 – komplexní geografická exkurze v regionu 
Javornického výběžku. Fyzická a socioekonomická geografie. Rozvoj turistiky v periferním regionu. 
 

Soutěže 

 Biologie  
Biologická olympiáda 

Olympiádu řešilo ve školních kolech celkem na nižším gymnáziu 16 žáků, na vyšším 19 žáků. Téma pro 
kategorie C a D bylo „Život v temnotě“, pro kategorie A a B bylo „Evoluce života na zemi“. 
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Kategorie D – okresní kolo: D. Nguyen (2.P) 3. místo, A. Kastnerová (1.P) 5. místo, S. Grubhoffer 
(1.P) 16. místo 
krajské kolo: D. Nguyen  (2.P) 4. místo  

Kategorie C – okresní kolo: K. Feltlová (3.P) 2. místo, Kysilka L. (4.P) 4. místo 
krajské kolo: K. Feltlová (3.P) 1. místo    

Kategorie B – krajské kolo: M. Háp (6.P) 9. místo, M. Tůma (2.A) 10. místo 
Kategorie A – krajské kolo: J. Mičan (8.P) 4. místo, D. Ondrůchová (7.P) 21. místo 

ústřední kolo:  J. Mičan (8.P) 24. místo - úspěšný řešitel 
 

Soutěže v poznávání organismů pro nižší ročníky gymnázia a ZŠ 
Soutěž v poznávání živočichů 

Oblastního kola se zúčastnilo 12 žáků, ze tří účastníků se nejlépe umístila ve své kategorii děvčata K. Feltlová 
z tercie (1. místo) a J. Hloušová z tercie 2. místo. Vyšší kola se nekonala. 

Soutěž v poznávání rostlin 
Oblastního kola se zúčastnilo 11 žáků, nejlépe se umístila ve své kategorii K. Feltlová z tercie (1. místo), L. 
Kysilka z kvarty (2. místo). Vyšší kola se nekonala. 

Soutěž v poznávání rostlin - regionální kolo (Česká Třebová)  
Účast 4 žáků nižšího stupně gymnázia, bez výrazného úspěchu. 
 

FVTP (Festival vědy a techniky) 

 Zjišťování pevnosti výtisků z 3D tiskárny - K. Feltlová, A. Jílková (3.P), postup do krajského kola. 

 Ovlivnění klíčení mikrovlnným zářením - D. Nguyen, A. Jílek (2.P), postup do krajského kola – cena 
společnosti Symbiom 

 

 Chemie 
Chemická olympiáda 

Kategorie D – okresní kolo: K. Kvasničková (4.P) – 1. místo, J. Lorenc (4.P) – 2. místo, oba úspěšní 
řešitelé; L. Kysilka (4.P) – 6. místo; M. Chadimová (4.P) – 10. místo 
              krajské kolo: J. Lorenc (4.P) – 10. místo, K. Kvasničková (4.P) – 13. místo 
Kategorie C – krajské kolo: J. Edlman (6.P) – 8. místo, úspěšný řešitel 
 

Středoškolská odborná činnost 
M. Štejdířová (6.P) – projekt Stanovení antioxidační aktivity zeleného čaje – okresní kolo (1. místo), krajské 
kolo (2. místo), celostátní kolo (5. místo).  
 

 Zeměpis 
Zeměpisná olympiáda 

 V letošním školním roce se školního kola zúčastnilo celkem 80 žáků naší školy ve všech 
vypisovaných kategoriích. Školní kolo se skládalo ze dvou částí – práce s atlasem a testu zeměpisných 
znalostí. V primě a sekundě napsali test všichni žáci. Za úspěšné řešitele byli považováni všichni účastníci 
s úspěšností nad 60%. Do okresního kola podle pravidel postupuje pouze vítěz (s výjimkou kategorie D, 
kde mohou postoupit dva účastníci). 

V letošním roce se do krajského kola probojoval pouze L. Kysilka (4.P), kde výrazněji neuspěl. 
V okresním kole ale byly výsledky velmi slušné. 

 
Výsledky okresního kola: 

Kategorie A –  S. Mašek (1.P) – 4. místo   
Kategorie B – D. Nguyen (2.P) – vítěz školního kola se nezúčastnil, celá třída se účastnila   

lyžařského kurzu 
Kategorie C –  L. Kysilka (4.P) – 1. místo 
Kategorie D – M. Šimek (6.P) – 3. místo 
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Voda jako povolání  
Tým žáků primy ve složení Aneta Kastnerová, Jakub Andrlík a Stanislav Grubhoffer se stali vítězi 10. 

ročníku celostátní soutěže Voda jako povolání. Do soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ke 
Světovému dni vody, se přihlásila družstva z více než 200 škol ze všech krajů ČR.  Primáni porazili ve své 
kategorii pro 6. - 9. třídy dalších 400 mladých tvůrců, kteří poslali dohromady 170 soutěžních příspěvků 
(stolních her s tematikou vody). Z nich porota do širšího finále vybrala 25 nejlepších. Trojice oslnila porotu 
svou propracovanou a designově dokonalou hrou Průzkumníci českých řek (kategorie D).   

 

e) Předmětová komise tělesné výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy 
 
Komise pracovala ve složení L. Král (předseda), 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. Všechny proběhly v Čenkovicích 
v Orlických horách . Třídy 5.P a 1.A jej absolvovaly společně. 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 po organizační stránce zajistili řadu 
soutěží. K těm nejdůležitějším patří Středoškolská a Školská futsalová liga a okresní kola ve volejbalu 
studentů a studentek základních i středních škol. 
 

 Hudební výchova 
 Seminář z hudební výchovy navštěvovalo 40 žáků - sborový zpěv, instrumentální (kytarový) kroužek. 
Žáci mohou využívat slevu na vstupenky Kruhu přátel hudby po dobu celé koncertní sezóny. Divadelní klub 
řadu let poskytuje 10 volných vstupenek na všechny jazzové večery. Letos měli žáci zvýhodněné vstupné na 
všechny koncerty Martinů festu.  
 
 Školní výchovné koncerty, besedy, workshopy a další akce hudební výchovy 
 Žáci hudebního semináře se podíleli na mnoha vystoupeních především v Poličce. Pěvecký sbor 
v tomto školním roce odzpíval řadu vystoupení. Skupina Many Eggs (dříve Maníci) se opět zúčastnila finále 
Dětské Porty v Praze.            
 Několik vybraných tříd 7. října navštívilo představení Šakalí léta, které připravili žáci dramatického 
oddělení ZUŠ Polička spolu s ochotnickým spolkem. 
 Dne 12. října pro další skupinu žáků odehrála ZUŠ Bystré původní autorský muzikál Orfeus a 
Eurydika. V hlavní roli se představil Michal Moravec z hudebně - dramatického oddělení konzervatoře v Brně  
a Valerie Cechová z 5.P. 
 Školní pěvecký sbor vystoupil 13. října v rámci oslav Dne seniorů v Domově důchodců. 
 Dne 24. října v CBM zahájil pěvecký sbor Juliettes vernisáž výstavy s názvem - Neznámé fotografie 
Bohuslava Martinů. 
 V Divadelním klubu dne 21. listopadu proběhla akce 750 minut hudby, na které zahráli a zazpívali 
mimo jiné  Juliettes, Many Eggs (Dostál, Erbes, Pejchar, Popelka, Šimek, Cechová, Plšková), Lucky Sky 
(Erbesová, Pospíšilová). 
 Dne 9. prosince žáci 2.A zazpívali koledy u vánočního stromečku v Domově důchodců v Poličce a dne 
13. prosince žáci hudebního semináře navštívili Gospelový koncert v Tylově domu. 
 Dne 3. ledna se uskutečnil slavnostní Novoroční swingový koncert smíšeného sboru Kantiléna, The 
Swingin´17 a Juliettes. 
 Dne 22. ledna se uvedl pěvecký sbor na začátku studentského plesu.  
 Žáci z hudební skupiny Many Eggs a Lucky Sky postoupili do celostátního kola hudební soutěže 
Dětská Porta, která se konala 29. a 30. ledna.  
 Kytarový workshop Tomislava Zvardoně proběhl dne 11. března v aule. Dvanáctitaktové blues si 
vyzkoušelo na třicet kytaristů z naší, ale i z jiných poličských škol.  
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 Dne 22. března v Pardubicích Lucie Pospíšilová a Karolína Erbesová obsadily 3. místo ve zpěvu 
anglické písně v soutěži O pohár E. A. Poea a dne 26. března vystoupilo duo Lucky Sky ve Stříteži v Galerii 
Kabinet Chaos na vernisáži Šárky Hrouzkové. 
 Za zpěv v ruštině (Puškinův památník) byla oceněná 1. místem Iva Táborská z 2.A a postoupila do 
celostátního kola. Úspěšná byla také Daniela Švábová z 3.P. 
 Dne 15. března se uskutečnil v CBM pěvecký workshop v rámci projektu Romano Drom, který vedla 
Ida Kelarová s lektory. Ve dvou workshopech si zazpívalo romské písně 70 žákyň a 3 žáci. 
 Dne 6. dubna žáci 5.P navštívili hudebně pohybové představení Ceviche v podání taneční skupiny 
Vertedance a kapely Zrní. 
 Zájezd žáků naší školy do Brna na klasické baletní představení Ludwiga Minkuse z prostředí staré 
Indie Bajadéra se uskutečnil dne 13. dubna.  
 Dne 27. dubna v aule proběhlo oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2016. 
 Výsledky našich žáků: 
 1. místo:   sólo, Grubhoffer S. (1.P) 
   sólo, Faltýnková A. (4.P) 
   duo, Třísková E., Švábová D. (3.P) 
   sólo, Korečková L. (2.A) 
   sólo, Plecháčková E. (1.A) 
   sólo, Táborská I. (2.A) 
   duo, Pospíšilová L., Erbesová K. (7.P) 
   trio, Cechová V. 5.P, Korečková L., Táborská I. (2.A) 
 2. místo:  duo, Hloušková A., Pallová K.  (2.P) 
   trio, Matoušková K., Kotvová K. a Horáčková E. (1.P) 
   sólo, Putnová A., Švábová D. (3.P) 
   duo, Lorencová, Plecháčková E. (1.A) 
 Dne 6. května sbor vystoupil v DPS Penzion s připraveným programem k Svátku matek. 
 Dne 13. května proběhl Majáles, na náměstí se mimo jiné uvedla nově vzniklá hudební skupina  DOTT 
(Cihlář, Erbes, Navrátil, Pejchar, Popelka z 6.P a Šauer z 4.P). 
 Žáci z 6.P dne 31. května zahráli hudební pohádku O králi Lávrovi k Mezinárodnímu dni dětí ve třech 
mateřských školách v Poličce. 
 Dne 13. června se uskutečnila pěvecká soutěž Skutečský slavík, ve které 2. místo v kategorii duo 
obsadily žákyně Lucie Pospíšilová a Karolína Erbesová. 
 Dne 16. června Terezie Preclíková z 3.A absolvovala pod vedením MgA. Gabriely Vorbové Vraspírové 
II. cyklus hry na klavír v ZUŠ Bohuslava Martinů. Jako první v Poličce excelovala koncertem v Tylově domě za 
doprovodu Moravského komorního orchestru.  
 

 Výtvarná výchova 
 Maturitní zkouškou z výtvarné výchovy ve školním roce 2015/2016 ukončily studium 3 žákyně a své 
maturitní práce obhájily při jejich instalaci v maturitních třídách. 
  
 Kabinet výtvarné výchovy se podílel na níže uvedených akcích: 

 V prvním pololetí návštěva výstavy s workshopem - Salon, absolventi AVU - Galerie Polička, všechny 
skupiny Vv 

 V druhém pololetí výstava českých ilustrátorů s workshopem - Galerie Polička, všechny skupiny Vv 

 Zapojili jsme se jako první mimopražská SŠ do projektu ARTEDU Praha, který umožňuje spolupráci 
významných výtvarných umělců a pedagogů vysokých uměleckých škol se středními školami –  Učebna 
Veroniky Bromové, kdy skupina 17. studentů různých ročníků vytvářela výtvarný projekt    pod  vedením 
této umělkyně zakončený slavnostní  slavnostní vernisáží dne 23. 6. 2016. Studenti prvního ročníku a 
tercie se seznámili s její tvorbou při přednášce v aule gymnázia. Součástí projektu byla i návštěva atelieru 
umělkyně pro účastníky projektu. 

 CBM  - 69. Umělecký salón -  výstava + workshop (1.P, 2.P, 3.P, 4.P) 

 Brave new world – zorganizování exkurze a workshopu v galerii DOX v Praze pro studenty KU 
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 Návrhy PF 2016 (studentská soutěž) 

 Den otevřených dveří – výstava výtvarných prací v učebně VV a ve spojovací chodbě 

 Výzdoba Tylova domu (maturitní ples) 

 Český a světový komiks – přednáška Kristiána Kleina (KU) 

 Velikonoce a kraslice – výstava + workshop v CBM (1.P) 

 Pomoc s výrobou kostýmů a rekvizit pro studentský majáles 

 Exkurze 3.P – výstava Uhlem, štětcem, skalpelem + workshop v Muzeu moderního umění v Olomouci 

 Město svět – výstava a workshop v CBM (1.P, 3.P, 4.P) 
 

 Účast našich studentů ve výtvarných soutěžích: 

 Příroda v okolí mého města – YOUNGFOTO 2016 v Moravské Třebové  
 2. místo – Daniel Martinů (1.P) v kategorii A2 

 
 

10. Výsledky olympiád, vědomostních a sportovních soutěží  

 

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

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

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

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

Umístění v celostátním 
kole (1. – 20. místo) 

O pardubický pramínek  K. Točfousová (5.P) 
    1. místo (4. kat.) 

  

Pardubické střípky  K. Pallová (1.P)  
    1. místo  
E. Třísková (3.P)  
    2. místo  
B. Báčová (3.P)  
    3. místo  

 

Soutěž v cizím jazyce – 
anglický jazyk 

M. Dusová (5.P) 
    3. místo (kat. III.A) 
K. Pallová (2.P) 
    2. místo (kat. I.A ) 

      

Soutěž v cizím jazyce – 
ruský jazyk 

 J. Chalupník (3.A) 
    1. místo (kat. SŠI) 
M. Stodola (7.P) 
    2. místo (kat. SŠII) 
M. Chadimová (4.P) 
    4. místo (kat. ZŠ) 

J. Chalupník (3.A) 
    1. místo (kat. SŠI) 

 

Puškinův památník  
- zpěv v ruském jazyce 
- recitace v ruském jazyce 

 I. Táborská (2.A) 
    1. místo (kat. zpěv) 
D. Švábová (3.P) 
    3. místo (kat. zpěv) 
M. Andrlíková, V.Nováková, 
E. Třísková (3.P) 
    3. místo (kat. recitace) 

 

Videopohlednice z mého 
města (soutěž v 
anglickém jazyce) 

  Skupina A822 (4.P) 
    6. místo  
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Matematická olympiáda K. Kotvová (1.P) 
    1. místo (kat. Z6) 
S. Grubhoffer (1.P) 
    3. místo (kat. Z6) 

  

Pythagoriáda E. Hájková (1.P) 
    2. místo (kat. Z6) 

  

Klokan M. Kučera (4.A) 
    1. místo (kat. Student) 
M. Jílek (2.P) 
    3. místo (kat. Benjamín) 

  

Fyzikální olympiáda  J. Lorenc (4.P) 
    1. místo (kat. E) 
K. Kvasničková (4.P)  
    3. místo (kat. E)  
 

 

P. Hrubý (4.A)  
    2. místo (kat. A)  
M. Kučera (4.A) 
    3. místo (kat. A) 
K. Šafářová (7.P) 
    2. místo (kat. B) 
M. Šimek (6.P) 
    5. místo (kat. C) 
V. Leksová (5.P) 
    5. místo (kat. D 
J. Lorenc (4.P) 
    1. místo (kat. E) 

P. Hrubý (4.A)  
    vítěz (kat. A)  
M. Kučera (4.A) 
    18. místo (kat. A) 

 

Biologická olympiáda K. Feltlová (3.P)  
    2. místo (kat. C) 
D. Nguyen (2.P)  
    3. místo (kat. D) 

J. Mičan (8.P)  
    4. místo (kat. A) 
K. Feltlová (3.P)  
    1. místo (kat. C) 
D. Nguyen (2.P)  
    4. místo (kat. D) 

 

Chemická olympiáda  K. Kvasničková (4.P)  
    1. místo (kat. D) 
J. Lorenc (4.P) 
    2. místo (kat. D) 

  

Zeměpisná olympiáda 
 

M. Šimek (6.P) 
    3. místo (kat. D) 
L. Kysilka (4.P) 
    1. místo (kat. C) 

  

Středoškolská odborná 
činnost (SOČ) 

M. Štejdířová (6.P) 
    1. místo 

M. Štejdířová (6.P) 
    2. místo 

 M. Štejdířová (6.P) 
    5. místo 

Voda jako povolání   A. Kastnerová, J. Andrlík, 
S. Grubhoffer (1.P) 
    1. místo (kat. D) 

Skutečský slavík L. Pospíšlová, K. Erbesová 
( obě 7.P) 
    2. místo (kat. duo) 

  

O pohár Allana Edgara 
Poea  

 I. Táborská (6.P) 
    1. místo (sólový zpěv) 

 

Příroda v okolí mého 
města – fotofestival 
Youngfoto 2016 

 D. Martinů (1.P) 
    2. místo (kat. A2) 

 

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 

24. 09. 2015 Corny středoškolský atletický pohár – Krajské kolo. Po vítězství družstev chlapců i 
dívek v okresním kole vybojovaly dívky v krajském kole 4. místo, chlapci skončili na 5. 
místě.  

30. 09. 2015 Přespolní běh – Okresní kolo. V kategorii dorostenců naši chlapci ve složení Tomšů, 
Vojta, Slaný, Sláma skončili na 2. místě. 
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 V oblastním kole velice dobře reprezentovali v jednotlivcích Zuzana Šafářová a Jan 
Pospíšil, kteří svou kategorii vyhráli.  

14. 10. 2015 Okresní kolo Poháru Josefa Masopusta. Našim se nedařilo a skončili na 4. místě.  
03. 11. 2015 Krajské kolo ve stolním tenisu v Litomyšli. V kategorii středních škol naše kvarteto 

Hrstka, Dostál, Šimek J. a Háp vybojovalo bronzovou medaili. 
 V okresním kole byli úspěšní i naši nejmladší stolní tenisté (Ulrich, Myška, Budig), kteří 

zvítězili bez dalšího postupu. 
04. 11. 2015 Oblastní kolo ve florbalu žákyň 8. - 9. tříd. V konkurenci čtyř přihlášených družstev 

skončila děvčata na pěkném 3. místě. 
12. 11. 2015 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd. Naši chlapci vybojovali skvělé 2. místo. 
11. 11. 2015 Školská futsalová liga 7 – 1. kolo. V domácím prostředí získali naši chlapci 3. místo.  
25. 11. 2015 Okresní ve volejbalu chlapců a dívek SŠ. Oba turnaje se konaly ve sportovní hale naší 

školy. Družstvo dívek obsadilo 3. místo, chlapci skončili na místě čtvrtém.  
26. 11. 2015 Oblastní kolo ve florbalu žáků 6. – 7. tříd. Až dramatický finálový souboj rozhodl o 

konečném druhém místě. 
08. 12. 2015 Mezitřídní florbalový turnaj k příležitosti dne otevřených dveří. Ze čtyř zúčastněných 

týmů si vítězství odneslo družstvo Hastag team. 
09. 12. 2015 Přátelské utkání ve florbalu našich dívek s týmem SOŠ a SOU Polička s jednoznačným 

vítězstvím pro gymnázium. 
17. 12. 2015 Krajské kolo ve volejbalu chlapců a dívek kategorie VI. B. Ve sportovní hale naší školy 

se konaly oba turnaje, kdy v kategorii dívek naše družstvo získalo výborné 2. místo. Chlapci 
po 2. místě v okresním kole do krajského kola nepostoupili.  

13. 01. 2016 Krajské kolo v šachu družstev středních škol. V prostředí svitavské Fabriky obsadili naši 
šachisté 4. místo. (Feltl, Ryšavá, Stodola J., Procházka D.)  

 Krajské kolo v šachu družstev základních škol. Po druhém místě v okresním kole 
obsadili šachisté ve složení Švanda, Simon, Kysilka L., Lorenc 7. místo.  

08. 01. 2016 Oblastní kolo ve sportovním lezení na umělé stěně. Jan Pospíšil zvítězil a Jakub Lorenc 
byl druhý. 

26. 01. 2016 Středoškolská futsalová liga – 3. kolo. Po vyrovnaných zápasech a třech remízách zbylo 
na naše futsalisty nepostupové 3. místo. Sestava: Lidmila, Sláma, Tomšů, Poul M., Drašar, 
Martinů, Veselý, Slaný, Vojta. 

10. 02. 2016 Školská futsalová liga 9 – divizní finále. Ve třetím kole futsalové ligy jsme měřili síly 
s nejlepšími týmy Pardubického a Královéhradeckého kraje. Naši kluci ve složení 
Čáslavský, Kysilka L., Kysilka M., Šauer, Tichý, Tobiáš, Pospíšil, Cihlář J. + J., Slezák 
zaznamenali historický úspěch a skončili na 3. místě a zařadili se tak mezi 24 nejlepších 
družstev z celé republiky. 

10. 03. 2016 Krajské kolo ve šplhu družstev SŠ. V konkurenci 5 družstev obsadili naši chlapci velice 
pěkné 2. místo. (Hrstka, Šimek M. + J., Veselý) 

 Děvčata bojovala v okresním kole, ale skončila na 2. místě, které k postupu nestačilo. 
16. 03. 2016 Okresní kolo v basketbalu dívek 8. - 9. tříd. V silné konkurenci 5 družstev obsadila naše 

děvčata 5. místo. 
06. 04. 2016 Okresní ve volejbalu chlapců a dívek IV. kategorie. V domácí hale jsme měli zastoupení 

v obou kategoriích. Obě družstva skončila na 3. místě. 
16. 05. 2016 Okresní kolo 48. ročníku Poháru rozhlasu s ČP v atletice žactva. Tentokrát postoupila 

z oblastních kol družstva mladších žáků a starších dívek. Děvčata zopakovala 3. místo 
z loňského ročníku a chlapci zvítězili a postoupili do krajského finále. 

24. 05. 2016 Krajské kolo 48. ročníku Poháru rozhlasu s ČP v atletice žactva. Po delší pauze 
se některé z našich atletických družstev mělo šanci bojovat o postup do republikového 
finále na pardubickém stadionu. Atleti ve složení Budig, Tůma, Nunvář, Jílek M., Čupr, 
Halva, Červený, Marek a Martinů se rozhodně neztratili a získali zaslouženě stříbrné 
medaile.   
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01. 06. 2016 Krajské kolo v soutěži „Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů“. V této soutěži 
jsme měli zastoupení v kategorii jednotlivců. Kateřina Kotvová skončila na 2. místě a svými 
výkony si zajistila postup na republikové finále konané v září 2016. Michaela Štejdířová 
vybojovala pěkné 3. Místo. 

 Okresní kolo v soutěži „Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů“. Smíšené 
družstvo 3 dívek a 4 chlapců v pětiboji skončilo na třetím, postupovém, místě. 
Ze zdravotních důvodů se však krajského kola neúčastnilo. 

 
 

11. Výchovné poradenství  

 
 Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Marta Najbertová.  
 V průběhu celého školního roku se vzdělávalo na našem gymnáziu celkem 12 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 2 žáci měli IVP, 2 žáci upravené podmínky maturitní zkoušky (PUP). 
Partnery ve vzdělání jsou nadále Masarykova univerzita Brno a Univerzita Hradec Králové. Naše škola 

byla zařazena VUT Brno do TOP 30 středních škol. 
 

Aktivity během školního roku: 

 evidence žáků se SVP, se zdravotním postižením a žáků talentovaných  

 beseda s žáky primy a 1. A na téma: „Metodika efektivního učení, denní režim a zvládání zátěže“ – Mgr. 
V. Tvrdíková, 2. 2. – 1.P, 9. 2. –  2.P, 16. 2. – 1.A., následná konzultace s přednášející 

 organizace dvoudenních adaptačních kurzů pro 1.P a 1.A (září 2015), sledování adaptace nových žáků 
vzhledem k novému prostředí ve škole 

 průběžné sledování absence, konzultace vysoké či neomluvené absence s třídními učiteli a s rodiči 

 spoluvytváření IVP pro žáky 

 poskytování odborné individuální porady žákům s problematickým prospěchem či chováním 

 poradenská činnost rodičům žáků s problémovým chováním 

 zajištění sociometrického šetření pro sekundu „Sorad“ PPP, (pro zlepšení a posílení pozitivních 
sociálních vztahů žáků), 25. 4., konzultace, sestavení pravidel chování ve třídě 

 získávání informací o podmínkách studia na VŠ a VOŠ, předávání informací žákům maturitních ročníků a 
septimy a 3. A (konzultační hodiny, společné besedy, nástěnka, web gymnázia - VP) 

 osobní pohovory s žáky ohledně profesní orientace, sledování předpokladů, vedení osobních listů 

 zajištění objednávky „Maturitní trénink“ od SCIA – celkem 36 ČJL, 17 MAT, 13 AJ, 3. – 6. 11. 

 organizace besedy se zaměstnancem SCIA „Přijímací písemné zkoušky SCIA na VŠ“ pro zájemce z 
maturitních ročníků 

 konání testů profesní orientace pro 2.A a 6.P – 8. 3. (2.A 14 žáků, 6.P 26 žáků)  

 organizace návštěvy veletrhu VŠ „Gaudeamus“, Brno, 6.P, 3.A, 7.P – 4. 11. 

 účast školy na Přehlídce středních škol ve Svitavách – 4. 11. 2015  

 vyhodnocování úspěšnosti přijímacího řízení našich absolventů na VŠ a VOŠ 

 spoluúčast na organizování a průběhu Dnů otevřených dveří (8. 12. 2015) – seznámení rodičů a 
uchazečů s ŠVP a podmínkami vzdělávání na naší škole, s principy a průběhem přijímacího řízení pro 
školní rok 2016/17 

 zajišťování kontaktu a spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí n/Orlicí, SPC 
v Chrudimi a SVP Svitavy  

 podávání informací o výukových či výchovných problémech žáků průběžně vedení školy a kolegům na 
pedagogických poradách  

 konzultace s předsedou Studentské rady našeho gymnázia  

 spolupráce s ÚP v Poličce (tematika: stav zaměstnanosti v našem regionu, uplatnění absolventů 
gymnázia na trhu práce a pracovně-právní záležitosti) 
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 společné setkání či kontakt s výchovnými poradci ZŠ a SŠ v regionu, vzájemná výměna zkušeností, 
propagace školy a získávání prospěchově kvalitních žáků 

 vedení webu výchovného poradce 
 

Vzdělávací akce pro VP:  

 odborný seminář pro VP a ŠMP  -  Inkluze ,  9. 2. 2016,  PPP Ústí nad Orlicí  

 seminář pro VP – Práce s klientem, metody poradenství, trh práce, relaxační metody a přijímací řízení na 
MU 2016/17, MU Brno, 15. 1. 2016 

 
Maturitní zkoušky - výsledky (květen 2016)  
 4.A – 28 žáků prospělo, z toho 9 vyznamenání; 1 žák nepřipuštěn k maturitní zkoušce 
 8.P – 26 žáků prospělo, z toho 14 vyznamenání; 1 žák konal opravnou zkoušku za 2. pololetí 
 

Výsledky přijímacího řízení našich absolventů na VŠ (k 31. 8. 2016) 
8. P  

TECHNIKA  9  

LÉKAŘSKÁ FAKULTA A FARMACIE 4 +1 

EKONOMIE 2 

PEDAGOGIKA 1 

PRÁVA 1 

HUMANITNÍ OBORY 3 

FSpS + FZdS 2 + 2 

neuspěli  (zaměstnání nebo PÚ) 1 

celkem 26 

 
4. A  

TECHNIKA   9 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 4 

ČZU 1 

EKONOMIE 5 

PEDAGOGIKA 4 

PRÁVA 1 

HUMANITNÍ OBORY 3 

Hello jazyková škola, pomaturitní studium 1 

celkem 28 

 
 

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 2015/2016. 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, 
netolismu, xenofobie a rasismu.  
        Byly vypracovány a podány na město Polička 3 projekty na akce, kterými je realizován na naší škole 
preventivní vrstevnický program proti nežádoucím společenským jevům: „Psychohrátky“, „Vrstevnický program 
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– kurz lektorů VP“, „Vrstevnický program“ – nadstavbový kurz“. Všechny projekty byly finančně podpořeny. 
První dva byly již zrealizovány, další proběhne na začátku nového školního roku.  
 Na začátku letošního školního roku se úspěšně uskutečnily akce plánované v předcházejícím roce. 
Proběhly víkendové adaptační kurzy žáků 1.A a 1.P, které potvrdily svoji efektivitu. Proběhlo i dvoudenní 
soustředění lektorů vrstevnického programu. V březnu jsme navázali na spolupráci s Přírodní školou z Prahy, 
a uskutečnili navzájem preventivní aktivity – sekundáni hostů pro naše septimány a třeťáky „Závod první 
pomoci“ a naši třeťáci pro sekundány hostujících „Drogy? Proč ne!“. 
 Během května a června bylo vyškoleno ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí 20 nových lektorů 
vrstevnického preventivního protidrogového programu. 
 Vedle výše uvedených akcí proběhly ve většině tříd 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 zorganizovali akce, při kterých se jim podařilo získat nemalou částku 
pro adopci na dálku indické dívky Febi, na finanční podporu pro organizaci „Člověk v tísni“ a zakoupení 
pomůcek pro spoluobčany s handicapem. Primáni se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. 
 Celkem 27 studentů se aktivně zapojilo do společensky prospěšných aktivit programu „DofE“. 
Pomáhají v Domovu pro seniory Polička, Matami, Penzionu Polička, Dětském domově, Mozaice, trénují mladé 
hasiče, pracují v GXG. 
 V rámci prevence zkvalitnění třídního kolektivu proběhl v sekundě preventivní program „SORAD“ 
realizovaný PPP Ústí nad Orlicí.   
 V letošním roce pokračovala naše škola v zabezpečení preventivních vrstevnických programů pro 
žáky na ZŠ v Pomezí a na Gymnáziu Svitavy.  
 Svůj volný čas mezi vyučováním i po něm mohou žáci trávit v klubovně vybavené společenskými a 
sportovními hrami, stolem na stolní tenis a také stolním fotbalem. 
 V osobních dotaznících, které vyplňují žáci vybraných tříd v rámci evaluace aktivit školy, hodnotí 
úroveň prevence kladně. 
 

Během školního roku se uskutečnily následující akce: 
 

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

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

 
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 2.A, 5.P a sexty 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 naší škole v listopadu 2015. 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 a  Bc. Kateřinou Štursovou. 

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 – 27 žáků 2.P + 11 lektorů) 

 Adaptační kurz pro 1.A – víkendové soustředění – interaktivní program, komunikace, seznámení, 
vytváření zdravého kolektivu a vztahů s třídním učitelem a metodikem školní prevence, účastnili se 
i 2 lektoři vrstevnického programu 
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 Adaptační kurz pro 1.P – víkendové soustředění – interaktivní program, komunikace, seznámení, 
vytváření zdravého kolektivu a vztahů s třídním učitelem, účastnili se i 4 lektoři vrstevnického 
programu 

 Noc s Andersenem – působení starších spolužáků na mladší, mezitřídní pozitivní vztahy – sexta 
pro sekundu  

 Činnost lektorů na školách v regionu 

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 110 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 6 a 9. třídy ZŠ Pomezí 

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

b) Interaktivní programy a soustředění pro kolektivy 

 Noc na gymnáziu – interaktivní program na soudržnost kolektivu – 1.P, 4.P, 1.A, 6.P, 7.P, 3.A  

 Prevence kyberšikany – 2.P, 3.P, ACET ČR z. s., Mgr. F. Krampota 

 Šikana – dvouhodinový interaktivní program s K. Štursovou (studentka filosofie Brno), 1.P 

 Finanční gramotnost – beseda s p. Smejkalem (3.P, 4.P, 1.A, 5P, 2A, 6P). 

 Prevence závislosti na počítačových hrách a mobilech, 3 hod. s PPP Ústí nad O., 3.P, 4.P 
 
c) Jednorázové aktivity v oblasti zdravého životního stylu 

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

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

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

 Arteterapie - beseda s p. Preclíkovou (ZSV prof 3.A, 7.P) 

 Děvčata z Venuše, kluci z Marsu – problematika dospívání, 3.P  

 Žena symbol života, hygiena dívek a plánované rodičovství – 2A, 6P, 7.P, 3A (dívky) 

 Prevence sexuálně přenosných chorob – Bi prof 3A, 7P 
 
d) Ostatní jednorázové preventivní aktivity 

 Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech – současná politická situace a konflikt 
na Ukrajině “Blízký daleký východ“,  prevence xenofobie a rasismu –  ZSV prof 3. + 4. ročník, D prof 3. 
+ 4. ročník, KU   

 Divadelní představení Ústavu soc. péče v Bystrém, „Život je jen náhoda“ – 4.P, 1.A 

 Soudní proces ve Svitavách – trestní právo, ZSV prof. 3.A + 7.P 

 Současná situace v Sýrii a uprchlická krize, beseda s M.Kutilovou – ZSV prof 3. + 4.ročník, 5.P, 6.P  

 Čína – beseda s p. Šmídem na téma současné politické situace a lidských práv – 2.A, 1.A, ZSV prof 
3. ročník 

 Muzeum Svitavy, expozice Oskara Schindlera – tematika antisemitismu – ZSV prof 3. ročník 

 Olympiáda lidských práv – postup do finálového kola v Praze (Eliška Hrubá 7.P) 
 
e) Charitativní aktivity 

 Adopce na dálku – uspořádán prodej cukrovinek, výtěžek věnován na adopci dívky z Indie – 7.P 

 Vánoční bazar – výtěžek věnován na školu v Kobani – 1.P 

 Sběr pomerančové kůry – organizováno 2.A – výtěžek (cca 2000 Kč) věnován organizaci Člověk 
v tísni 

 Kavárna – v DOD gymnázia – výtěžek na školu v Kobani (1800,-Kč) – 1.P     

 Charitativní sbírky – dobrovolníci  
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f) Spolupráce s rodiči 
 

Informace dostávají rodiče na třídních schůzkách, prostřednictvím webu – sekce Prevence nebo 
letáčků, 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 jiné 
vypracovává projekty, podává žádosti na jejich finanční dotace, všech se osobně účastní, zajišťuje jejich 
organizaci a působí jako pedagogický dozor.  

 

 

13. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

 
Dne 7. 9. 2015 proběhla kontrola č. 3557/2015 ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, 

regionální pobočky Hradec Králové, pobočky pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Kontrola byla 
zaměřena na platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného. Z provedené kontroly vyplynulo, že ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči Všeobecné 
zdravotní pojišťovně ČR ani jiné evidenční nedostatky. Závěrečný protokol ze dne 8. 9. 2015 je uložen u 
ředitele školy. 

 
Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2015 provedla prověrková komise ve 

dnech 26. až 30. 11. 2015 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 30. listopadu 2015.    

 
Ve dnech 7. až 10. 12. 2015 se uskutečnil vnitřní audit, který byl zaměřen na zhodnocení čerpání 

prostředků z investičního fondu za sledované období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015. Předmětem zájmu bylo 
především zhodnocení souhlasu finančních transakcí na příslušném účtu SU 416 s ostatními účetními doklady 
a zhodnocení formální správnosti těchto dokladů. Auditem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Audit provedl 
interní auditor RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D.  
 

Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 16. 12. 2015 a 6. 
6. 2016. 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 15. 10. 2015 a 31. 5. 2016 proběhla zasedání školské rady ve školním roce 2015/2016, 

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

Zápisy a usnesení ze všech jednání rady jsou uloženy u ředitele školy.  
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15. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2015) 

 
Provozní dotace 

Dotace na přímé náklady  16 363 022,00 Kč 

Dotace na provoz  3 626 270,63 Kč 

Účelové dotace  - úřad práce 116 800,00 Kč 

DZS - ERASMUS 68 915,00 Kč 

Dotace celkem  20 175 007,63 Kč 

  
  

Hlavní činnost 

Náklady 

Mzdy  11 376 437,00 Kč 

OON 350 141,00 Kč 

Pojistné 3 842 299,00 Kč 

Ostatní náklady 5 734 767,99 Kč 

Náklady celkem 21 303 644,99 Kč 

Výnosy 

Dotace celkem 20 175 007,63 Kč 

Ostatní výnosy  1 128 637,36 Kč 

Výnosy celkem 21 303 644,99 Kč 

 
 

16. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše škola nebyla ve školním roce 2015/2016 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

17. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Projekt ERASMUS+ Evropská dimenze dalšího vzdělávání pedagogů Gymnázia Polička  
(EDiDaV - 2015-1-CZ01-KA101-013511) 

Dvouletý projekt v rámci programu ERASMUS+ byl 
zahájen v červnu 2015 a probíhá do konce května 2017. 
Celková částka, kterou Evropská unie podpořila 
probíhající projekt je 13978 eur. 

Jeho cílem je v souladu s evropským plánem 
rozvoje školy vysílat učitele na kurzy do zahraničí. Naplánováno bylo pět mobilit (výjezdů) pedagogů 
v průběhu projektu. Tři výjezdy se týkaly metodických kurzů cizích jazyků a dva byly zaměřeny na využívání 
angličtiny ve výuce odborných předmětů (metoda CLIL).  

V současné době již všechny plánované mobility proběhly. Koordinátor ve spolupráci s účetní a 
vedením připravuje materiály k sepsání závěrečné zprávy a chystáme se intenzivně na další kolo výběrového 
řízení k získání grantu na další období.  

Z dotazníků a zpráv po ukončení mobilit víme, že je učitelé obecně považují za velmi dobře a 
efektivně využitý čas. Žákům přinášejí větší bohatství metod a přístupů, které pedagogové využívají. O 
realizovaných kurzech pravidelně informujeme veřejnost na stránkách Jitřenky nebo Svitavska a zprávy se 
objevují i na webových stránkách školy. 
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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: MOBILITY GYM POLIČKA (projekt: CZ. 1.07/1.1.00/56.2745) 
Projekt byl realizován v rámci Výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

prioritní osy programu 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 
zaměření: Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuka cizích jazyků a podpora výuky matematiky. 

V rámci výzvy zorganizovali vyučující cizích jazyků dva studijně–poznávací jednotýdenní pobyty pro 
žáky v rámci výuky anglického a německého jazyka a tři mobility učitelů. 

Čtyřicet žáků vyšších ročníků se zúčastnilo jazykového pobytu v Berlíně v termínu od 18. – 23. 10. 
2015. Obsahem jazykového zájezdu byl pětidenní jazykový kurz na jazykové škole „did“ (deutsch - institut der 
euro - sprachschulen), který probíhal každé dopoledne. Odpoledne bylo věnováno reáliím a pamětihodnostem 
hlavního města Německa.  

Ve dnech 13. – 19. 9. 2015 odjelo 63 žáků do Velké Británie, kde absolvovali třídenní jazykový kurz. 
Pobyt byl také zaměřen na poznání Severního Walesu. Žáci byli ubytováni v rodinách a měli tak možnost 
poznat kulturní tradice a zvyky v hostitelských rodinách, ale také stavební památky a přírodní krásy. 

Mobility tří učitelů proběhly na jazykových školách v Irsku a v Anglii v délce jednoho až dvou týdnů. 

 
 

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 12. 10. 2016  

 
Předseda školské rady: 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

 Mgr. Miloslav Svoboda 
                                                                                                    ředitel školy 


