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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 2016/2017) 
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. 

septima 1.NP 130 kmenová učebna 32 PC 

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

sexta 2.NP 205 kmenová učebna 32 notebook 

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

2.A 2.NP 208 kmenová učebna 32 notebook 

3.A 2.NP 209 kmenová učebna 30 notebook 

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

prima 2.NP 211 kmenová učebna 32 notebook 

kvinta 2.NP 212 kmenová učebna 32 notebook 

tercie 2.NP 213 kmenová učebna 32 notebook 

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

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

oktáva 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 

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

4.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 
3xPC + 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 40/20Mb/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 se nachází 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, …). 

 

 
 

Hlavní budova školy - schodiště 

 
3. Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 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. 2016) 

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

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

    79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 8 229 

Celkem  12 341 
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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 vzdělávání 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 2 

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

4.A+Ok základy společenských věd - profesní 3 4.A+Ok seminář z geografie a geologie 2 

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

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

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

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

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

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

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

4.A+Ok konverzace v anglickém jazyce 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 2 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 

 

 

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. 2016 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2017. 
 
Přepočtení pracovníci  

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

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2016/2017 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2016) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Pedagog. 
praxe 

Bartoš Miroslav, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 16 

Feltl Tomáš, Mgr. učitel pro stř. školy   Ch - Bi 15 

Dudek Tomáš, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 13 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   HV - Ped 27 

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

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ  - D 29         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   ČJ - AJ  21 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - TV 17 

Jelínková Romana, Mgr. učitelka pro stř. školy   RJ 12 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - F  16 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka pro stř.. školy    AJ 15 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 22 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 26         

Král Ladislav učitel bez kvalifikace   ---- 10 

Králová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy    ČJ - ZSV 2 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy   Bi - TV 13 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 10        

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - D 21 

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

pro stř. školy   Bi  - Ch nad 32 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř./zakl. školy   NJ - AJ  19 

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

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - F 17 

Pedagog. pracovníci 
interní 

Pedagog. pracovníci 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení pracovníci 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

27,39 27,44 0,67 0,62 9,30 10,8 37,36 38,86 43 47 
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Slezák Luboš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy   IVT   26 

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

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 16 

Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - D  17 

Šťastná Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - TV   30 

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy   Bi - Z - Geo  13 

Trávníčková Martina, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - FJ 27 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   AJ - Z 13 

 
 Externí učitelé 

 

 
Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2016/2017 

(stav k 31. 12. 2016) 
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 

Andrlíková Ivona pracovník v provozu výdejny stravy 

Jadrná Elena 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 2016/2017  

Ke dni 1. 9. 2016 nastoupil do pracovního poměru Mgr. Tomáš Feltl na uvolněné místo vyučujícího 
chemie. Dne 1. 11. 2016 nastoupila do provozu výdejny jídel paní Elena Jadrná a dne 21. 11. 2016 nastoupila 
na uvolněné místo po paní Marcele Mužíkové paní Ivona Andrlíková.     

 

 

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 ------ 

Češková Lenka, Mgr. učitelka externí (DPP) pro stř. školy   M  25 

Svobodová Gabriela, Mgr. učitelka externí  (DPP) pro stř. školy   AJ  7 
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 Kritéria pro přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium v I. kole 

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

Celkem...............................................................................................................   max.150 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 35 bodů z testů. 
 
 

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

 
Přijímací zkouška (testy Cermat) – matematika, český jazyk .................................  max.100 bodů 
Prospěch ze ZŠ .................................................................................................  max.  40 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 1. 3. 2017)...............................................................................................     58 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     58 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................     46  
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................     16  
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     29 
Přijímací zkoušky se konaly dne 12. a 19. dubna 2017.  

 
 

o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (I. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2017)...............................................................................................     48 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     48 
Počet přijatých celkem...........................................................................................................     33 
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       4 
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     30 
Přijímací zkoušky se konaly dne 18. a 20. dubna 2017.  
 
Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2017) 

 
 

 
Obor vzdělání 

 
Délka vzdělání 

 
Přijato celkem 

Přijati ze základní školy 

Pardubický kraj mimo Pardubický 
kraj 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 29 29 0 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 28 2 

Celkem  59 57 2 
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6. Výsledky vzdělávání žáků  

 

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

Přehled výchovných opatření a klasifikace chování ve školním roce 2016/2017 (k  30. 6. 2017) 

 

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 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.A 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4.A 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prima 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

sekunda 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

tercie 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

kvarta 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 

kvinta 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sexta 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

septima 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 

oktáva 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Celkem 341 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 28 

 

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

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (k 31. 8. 2017) 
 

Třída Počet 
žáků 

 

Prospěli  
s  

vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
 

nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Bude 
opakovat  

Odejde 
ze školy 

Přerušení 
studia 

 
1.A 29 6 23 0 0 0 0 0 0 

2.A 26 7 19 0 0 0 0 0 0 

3.A 25 3 22 0 0 0 0 0 0 

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

prima 30 16 14 0 0 0 0 1 0 

sekunda 31 19 12 0 0 0 0 0 0 

tercie 28 9 19 0 0 0 0 1 0 

kvarta 30 11 19 0 0 0 0 2 0 

kvinta 29 4 24 1 0 1 1 1 0 

sexta 28 9 19 0 0 0 0 0 0 

septima 27 5 22 0 0 0 0 0 0 

oktáva 27 7 19 1 0 0 0 1 0 

Celkem 341 99 240 2 0 1 1 6 0 
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Opravné zkoušky ve školním roce 2016/2017 
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět(y) Prospěl(a) 
30. 8. 2017 4.P 1 M 0 

31. 8. 2017 F 0 

 
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 11. 4. a 
2. 5. až 5. 5. 2017. 

Ústní zkoušky profilové části a společné části maturitní zkoušky ve 4.A se konaly ve dnech 22. až 25. 
5. 2017 (jarní termín) a 12. 9. 2017 (podzimní termín). Předsedkyní zkušební komise byla paní PaedDr. Věra 
Burešová z Gymnázia Svitavy. V oktávě se ústní maturitní zkoušky konaly ve stejném termínu. 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 31 11 19 1 1 0 1 0 

oktáva 26 10 16 0 0 0 0 0 

Celkem 57 21 35 1 1 0 1 0 

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

31. května 2017 v aule gymnázia za účasti pedagogického sboru, rodičovské veřejnosti, starosty města 
Poličky a zástupců SRPŠ Gymnázia Polička. 
 
 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

byla i nadále věnována vzdělávání k novým maturitám. 
Pan Ladislav Král ukončil 3. ročník oboru Tělesná výchova a sport na FTVS Praha. 
Paní Mgr. M. Šplíchalová ukončila v programu celoživotního vzdělávání 2. ročník oboru Učitelství OV 

a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Paní Mgr. Romana Jelínková absolvovala program celoživotního vzdělávání Ruský jazyk pro střední 

školy (způsobilost k výuce dalšího předmětu) na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 
 

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a školeních: 
Ing. T. Dudek  Semináři Počítač ve škole (Nové Město na Moravě, 11. – 13. 4. 2017) 
Mgr. J. Galgociová ÚSTR – letní škola pro učitele dějepisu „Druhá strana dějin“ (Praha, 25. – 26. 8. 2016   
   Seminář k vzdělávání žáků – cizinců (NIDV Pardubice, 19. 10. 2016)   
   JSNS.CZ – seminář „3 podoby propagandy“ (24. 11. 2016) 

JSNS.CZ – seminář „Přednosti a úskalí dokumentárních filmů“ (13. 6. 2017)   
   Letní škola pro češtináře (Kravaře u Opavy, 21. - 24. 8. 2017) 
Mgr. M. Jakubcová Konference učitelů AJ „P.A.R.K“  (Brno, říjen 2016) 

Seminář pro předsedy maturitních komisí (Pardubice, březen 2017) 
Kurz Keltský kaleidoskop - historie, mytologie, současná irská literatura, hudba a film 
(Sudislav nad Orlicí, 2. – 9. 7. 2017) 

Mgr. Romana Jelínková Celostátní konference k otázkám výuky RJ (Praha, září 2016) 
Školení pro zadavatele písemné maturitní zkoušky (e-learning, únor 2017) 
Konzultační seminář k písemné práci z RJ pro státní část maturitní zkoušky () 
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Mgr. Erika Jiroušová Školení pro zadavatele písemné maturitní zkoušky (e-learning, únor 2017) 
RNDr. M. Jílek, Ph.D. Konference Heuréky - účast a vedení dílen (Náchod, 16. - 18. 9. 2016) 
 Seminář k vyhlášce 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - §11 

(Svitavy, 6. 10. 2016) 
Lektorská Heuréka - seminář pro vedoucí regionálních center Elixíru (7. - 9. 4. 2017) 
Konference Elixíru (Hradec Králové, 12. - 14. 5. 2017)  

Mgr. Z. Kleinová Seminář FRED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů (Ústí nad O., 10. 3. 2017) 
Nadstavbové školení DofE – seminář Time building (Praha, 10. 4. 2017) 
Letní škola pro češtináře (Kravaře u Opavy, 21. - 24. 8. 2017) 

Mgr. J. Králová  Seminář FRED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů (Ústí nad O., 10. 3. 2017) 
Správní právo (EDUKO Olomouc, 29. 3. 2017) 
Letní škola pro češtináře (Kravaře u Opavy, 21. - 24. 8. 2017) 

Mgr. L. Králová  Netradiční pohybové hry (Brno, říjen 2016) 
Tělo (Olomouc, srpen 2017) 

RNDr. M. Najbertová Toxikologie: Vliv toxických látek na lidský organismus (Holding Contipro,  Dolní 
Dobrouč,  27. 5.  2017) 
Seminář pro VP – Inkluze (Svitavy, 15. 2. 2017)  

 Odborný seminář pro VP a ŠMP - Inkluze (Pardubice, 28. 3. 2017) 
 I. a II. odborné setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby, 

workshopy projektu „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“ - 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774, OSVZ MěÚ Polička, ESF - operační program 
Zaměstnanost (Polička, 10. 2. a 16. 6.2017)   

Mgr. B. Pejcharová ERASMUS +: metodologický kurz pro učitele (Skotsko, 28. 8. – 11. 9. 2016) 
Seminář pro učitele NJ - Grammatik im Kontext (Pardubice, 16. 3. 2017)      
Konference učitelů AJ – P.A.R.K (Brno, 8. 4. 2017) 

Mgr. O. Prokopová Školení pro zadavatele písemné maturitní zkoušky (e-learning, únor 2017) 
   Celostátní seminář pro učitele AJ (Praha, srpen 2017) 
Mgr. J. Sigl Seminář k vyhlášce 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - §11 

(Svitavy, 6. 10. 2016) 
Ing. L. Slezák Seminář k vyhlášce 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - §11 

(Svitavy, 6. 10. 2016) 
Mgr. M. Svoboda Semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy, Pardubice 
Mgr. M. Šplíchalová Správní právo (EDUKO Olomouc, 29. 3. 2017) 

Letní škola pro češtináře (Kravaře u Opavy, 21. - 24. 8. 2017) 
Mgr. J. Štastná ERASMUS +: metodologický kurz pro učitele (Frankfurt nad M., 28. 8. – 10. 9. 2016) 
 Seminář pro učitele NJ - Grammatik im Kontext (Pardubice, 16. 3. 2017) 
Mgr. J. Vavřín on-line MOOC kurz organizovaný University of Manchester „Our Earth: Its Climate, 

History and Processes“ – kurz v rozsahu 6 týdnů (cca 6 hodin týdně).  
on-line MOOC kurz organizovaný American Museum of Natural History „Our Earth‘s 
Future“ – kurz v rozsahu 6 týdnů (cca 6 hodin týdně).  
 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Adaptační kurzy tříd 1.P a 1.A se uskutečnily ve dnech 8. září 2016 (1.P) a 9. září 2016 (1.A).  
V měsíci říjnu se pod vedením Mgr. O. Prokopové a Mgr. Rom. Jelínkové uskutečnil pro 43 vybraných 

žáků naší školy poznávací zájezd do Ruska. Cílem zájezdu bylo město Petrohradu.  
Ve středu 20. října 2016 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 
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žáky na Den otevřených dveří, který se konal 6. prosince 2016. Ten byl zaměřen nejen na prezentaci naší 
školy žákům ZŠ a jejich rodičům, ale i poličské veřejnosti.  

Žáci 2.A, 6.P a 3.A spolu s výchovným poradcem a svými třídními učiteli navštívili 2. listopadu 2016 
v Brně veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016. 

Dne 26. listopadu 2016 se žáci naší školy zúčastnili adventního zájezdu do Rakouska, kde navštívili 
vánoční trhy ve městech Kerms a Mariazell.  

Dne 5. prosince 2016 připravili žáci 1.P pod vedením paní třídní učitelky Mgr. Marcely Šplíchalové 
mikulášskou nadílku pro ostatní žáky našeho gymnázia.  

V pátek 20. ledna 2017 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 12. 
října 2016 zúčastnili veřejné sbírky na podporu programů pro nevidomé a slabozraké „Bílá pastelka“, v měsíci 
lednu 2017 „Tříkrálové sbírky“ organizované Oblastní charitou Polička a dne 21. března 2017 se zúčastnili 
sbírkového projektu „Pomozte dětem“, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a 
Česká televize na podporu ohrožených a znevýhodněných dětí.  

V pátek 3. března 2017 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 7.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 5. až 7. června 2017 setkání na letním táboře 
na Baldě u Poličky.  

Dne 1. února 2017 se uskutečnily pro zájemce z řad uchazečů o vzdělávání na naší škole přijímací 
zkoušky nanečisto. Zúčastnilo se jich celkem 96 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Poličky a jejího okolí. 
Pohovor k těmto zkouškám pod vedením našich pedagogů proběhl dne 8. března 2017.  

Ve dnech 12., 18., 19. a 20. dubna 2017 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 12. května 2017 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. 

Ve dnech 11. dubna 2017 a 2. do 5. května 2017 skládali žáci 4.A a 8.P písemné zkoušky společné 
části maturitní zkoušky a od 22. do 25. května 2017 skládali ústní zkoušky společné části a profilové části 
maturitní zkoušky. Předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ žáků proběhlo v aule školy 
dne 31. května 2017. 

Ve dnech 18. až 23. června 2017 se žáci 7.P a 3.A zúčastnili pod vedením Mgr. L. Králové, Mgr. O. 
Prokopové a Ing. M. Škavrady, Ph.D. vodáckého kurzu na Vltavě.  

Na závěr školního roku ve dnech od 24. do 30. června 2017 vycestovala skupina našich žáků pod 
vedením Mgr. M. Jakubcové, Mgr. B. Pejcharové a L. Krále na poznávací zájezd do Velké Británie.   

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 

https://www.pomoztedetem.cz/nros/
https://www.pomoztedetem.cz/ceska-televize/
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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 
 

1. Soutěže 
Dějepis 
 Dějepisná olympiáda  
 školní kolo „Marie Terezie, žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18. století“ – 33 účastníků 
 okresní kolo – Aleš Jílek (8. místo), Martin Jílek (11.místo) 

 
 Lidice pro 21. století 
 Mezinárodní vědomostní soutěž - P. Hradecký, A. Fidranská, D. Hantschová, B. Báčová, K. 
 Světláková (všichni 4.P) - účastníci 1. kola. 
 Žákyně K. Světláková (4.P) postoupila do 2. kola a byla oceněná mezi 20 finalisty z 1 168 účastníků 1. 
 kategorie. 

 
 Memento Vitae 
 Žák Ondřej Češka obdržel zvláštní cenu poroty za práci s motivem a obtížnost práce v terénu 
 v Ležákách. 

 
Český jazyk 
 Pardubické střípky  
 Anna Pallová (1.P)  1. místo v II. kategorii 
 Magdaléna Maděrová (1.P) čestné uznání v II. kategorii 
 Klára Pallová (3.P)  2. místo ve III. kategorii  
 Barbora Báčová (4.P)  2. místo ve III. kategorii 
 Kristýna Točfousová (6.P) 3. místo ve IV. kategorii 
 Jiří Konvalinka (3.A)  2. místo v V. kategorii 
 Lenka Korečková (7.P)  čestné uznání v V. kategorii 
 

 O pardubický pramínek 
 Magdaléna Maděrová (1.P) 3. místo v II. kategorii 
 Klára Pallová (3.P)  čestné uznání v III. kategorii 
 
 Olympiáda z českého jazyka 
 Daniela Švábová (4.P)  5. místo krajské kolo I. kategorie 
 Jan Edlman (7.P)  5. místo krajské kolo II. kategorie 
 
 Svitavská čtečka (literární olympiáda) 
 Anna Putnová, Adéla Jílková, Julie Hloušová (4.P) – výborná prezentace našeho gymnázia  
 

2. Aktivity 
Základy společenských věd 

 Duševní poruchy – přednáška na téma duševní poruchy s p. Plecháčkem – SVS 4. ročník  

 Finanční gramotnost – přednášky s p. J. Smejkalem (3.P a 1.A - základní přednáška; 3.A a 7.P - 
navazující přednáška) 
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 Kyberšikana - přednášky s p. Krampotou – 1.A, 2.P, 3.P 

 Tyfloservis Hradec Králové – beseda na téma zrakově postižených (pomůcky pro zrakově postižené, 
nácvik chůze s průvodcem, …) - ZSV profesní 4. ročník  

 Jeden svět na školách – festival dokumentárních filmů o lidských právech.  
 4. 4. 2016 – film Děti online + beseda (1.P – 4.P) 
 4. 4. 2016 – film Kyberdžihád + beseda s Markétou Kutilovou (ZSpr 4.r., 7.P, 3.A, 6.P) 
 7. 4. 2016 – film Kdo mě teď bude mít rád? + beseda (1.A, 5.P, 2.A, ZSpr. 3. r.) 

 Exkurze Okresní soud Svitavy - účast na hlavním líčení (trestní právo) + beseda s předsedou 
Okresního soudu ve Svitavách JUDr. Kotalou –  ZSV profesní 3.r. 

 
Dějepis 

  26. 9. a 27. 9. 2016 - Památník Terezín, workshop „Školákem v protektorátu“ – 44 žáků 

 fotosoutěž na téma Terezín  

 pamětnický projekt „Maturant 89“ – průběžně v celém školním roce navázání kontaktů s absolventy 4. 
ročníku Gymnázia Polička ve školním roce 1989/1990 a zpracování jejich pamětí 

 7. 10. 2016 - beseda s PhDr. Ivanou Fridrichovou – Sýkorovou, PhD. 

 13. 10. 2016 - přednáška PhDr. Prokopa Tomka, PhDr. „Historie RFE“ 

 12. ročník Měsíce filmu na školách s podtitulem Minulost nevyfotíš. Zeptej se těch, co to zažili. 

 4. 11. 2016 - beseda s Janem Edlmanem 

 11. 11. 2016 - projekce filmu „Na konci září“ – lektorský výklad Mgr. Milan Cyroň 

 16. 11. 2016 - přednáška Luboše Dobrovského – ve spolupráci s o.p.s. Pontopolis 

 27. 1. 2017 - přednáška Mgr. Marie Jílkové „Násilná kolektivizace v obcích Borová, Sádek, Oldřiš, 
Telecí“ – ve spolupráci s Univerzitou Pardubice 

 3.P - projekt Klasicistní dveře a vrata v Poličce  

 4. 2. 2017 - beseda s historikem  a farářem doc. Tomášem Petráčkem Ph.D. o migraci v současné 
Evropě, historických souvislostech migrace apod.  

 31. 3. 2017 - exkurze Litomyšl – přednáška o pomocných vědách historických v Oblastním archivu, 
návštěva Portmonea a tzv. nového kostela Církve bratrské 

 11. 4. 2017 - 4. P - návštěva Památníku Ležáky 

 1. a 2. 6. 2017 - exkurze Čížov (Muzeum železné opony), Znojmo – rotunda sv. Kateřiny, přednáška o 
dějinách 20. století v tomto městě 

 28. 6. 2017 - projektový den - prezentace pamětnického projektu „Maturant 89“ a středověké památky 
na Poličsku (5.P) 

 

Český jazyk 

 10. 11. 2016 - Klicperovo divadlo Hradec Králové, B. Vian „Pěna dní“ 

 projekt a výstava k 80. výročí narození Václava Havla „Antikódy“ – cenu veřejnosti obdrželi P. Klimeš, 
I. Machová, J. Češka (8.P) - ve spolupráci s o.p.s. Pontopolis  

 18. 4. 2017 - Klicperovo divadlo Hradec Králové. W. Shakespeare – D. Drábek „Richard III.“ 

 duben 2017 - Noc s Andersenem (1.P, 5.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. 
 

1. Soutěže 
Soutěž v cizím jazyce 

Anglický jazyk 
Martinů Daniel (2.P)   okresní kolo / I.B  2. místo 
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Kozáčková Karolína (6.P)  okresní kolo / III.A  7. místo 
Dusová Magdaléna (6.P)  okresní kolo / III.A  4. místo 
Toman Jiří (3.P)    okresní kolo / II.B  4. místo 

Německý jazyk 
Krušina Josef (6.P)   okresní kolo / III.A  5. místo 
Teplá Barbora (6.P)   okresní kolo / III.A  7. místo  
Jílková Adéla (4.P)   krajské kolo / II.B  2. místo 
Raaschová Johanna (3.P)  krajské kolo / II.C  1. místo 
Raasch Tim (5.P)   krajské kolo / III.C  2. místo 
Raaschová Johanna (3.P)  celostátní kolo / II.C  6. místo 

Ruský jazyk 
Švábová Daniela (4.P)   krajské kolo / kat. ZŠ  1. místo 
Táborská Iva (3.A)   krajské kolo / SŠ I  1. místo 
Grubhofferová Růžena (7.P)  krajské kolo / SŠ II  3. místo 
Táborská Iva (3.A)   celostátní kolo / SŠ I  2. místo 
 
2. Ostatní soutěže 

Německý jazyk 
Bücherwurm – soutěž v předčítání německého textu   
Raaschová Johanna (3.P)  celostátní kolo (kat. biling. rodiny)2. místo 
Marešová Andrea (2.A)   celostátní kolo (kat. gymnázia) 10. místo 

Ruský jazyk 
Puškinův památník 
Táborská Iva / zpěv   krajské kolo   2. místo 
Preclíková Terezie / zpěv  krajské kolo   bez umístění 
Švábová Daniela / zpěv   krajské kolo   2. místo 
Nováková a Hloušová / recitace  krajské kolo   3. místo 
Světláková a Fidranská / dramatizace textu krajské kolo  3. místo   
 
 

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

Mgr. B. Filipová, Mgr. R. Jelínková, RNDr. M. Jílek, Ph.D., Bc. L. Král, Mgr. M. Krška, Ing. L. Slezák, Mgr. M. 
Svoboda. 
 
Matematika 

Matematická olympiáda 

 Kategorie A – krajské kolo 
  Daniel Procházka 8.P  10. místo řešitel 

 Kategorie C – krajské kolo 
  Jakub Lorenc  5.P  5. místo  řešitel 

 Kategorie Z9 – okresní kolo 
  Marie Andrlíková kvarta  13. místo řešitel 
  Tadeáš Ulrich  kvarta  14. místo řešitel 
  Ondřej Češka  kvarta  15. místo řešitel 

 Kategorie Z8 – okresní kolo 
  Martin Jílek  tercie  2. místo  úspěšný řešitel 

 Kategorie Z7 – okresní kolo 
  Kateřina Kotvová sekunda 2. místo  úspěšný řešitel 
  Stanislav Grubhoffer sekunda 4. místo  úspěšný řešitel 
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  Jakub Adamec  sekunda 6. - 7. místo úspěšný řešitel 
  Nina Kysilková  sekunda 6. - 7. místo úspěšný řešitel 
  Bára Vltavská  sekunda 8. místo  úspěšný řešitel 
  Michaela Kvasničková sekunda 9. místo  úspěšný řešitel 
  Aneta Kastnerová sekunda 10. místo úspěšný řešitel 
  Eliška Hájková  sekunda 17. místo řešitel 

 Kategorie Z6 – okresní kolo 
  Anna Pallová  prima  1. - 5. místo úspěšný řešitel 
  Kateřina Grubhofferová prima  7. místo  úspěšný řešitel 
  Lenka Feltlová  prima  12. místo úspěšný řešitel 
  Alena Broklová  prima  13. místo úspěšný řešitel 
  Veronika Klimešová prima  20. místo řešitel 
 
Pythagoriáda 

 Kategorie ZŠ 7 – okresní kolo 
  Stanislav Grubhoffer sekunda 1. místo  úspěšný řešitel 

 Kategorie ZŠ 6 – okresní kolo 
  Adam Švanda  prima  11. místo řešitel 
  Matěj Synek  prima  16. místo řešitel 
  Anna Pallová  prima  17. místo řešitel 
  Simona Šejnohová prima  24. místo řešitel 
 
Klokan 

 Kategorie Student – okresní kolo 
  Daniel Procházka oktáva  2. místo  ----------------- 
  Kristýna Šafářová oktáva  4. místo  ----------------- 
  Jakub Češka  oktáva  7. místo  ----------------- 
  Tadeáš Navrátil  septima  9. místo  ----------------- 
 
Mates – matematický korespondenční seminář 
Mates je matematická korespondenční soutěž pořádaná studenty Gymnázia Polička již více než 

dvacet let. Je určena pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Připravují ji žáci naší školy 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  tercie  32. místo úspěšný řešitel 
 
Internetová matematická olympiáda 
Kristýna Šafářová, Jakub Češka, Karolína Hájková (8.P), Martin Jandera (4.A), Vít Leinweber (3.A),  

Anežka Korábová, Markéta Štejdířová (7.P) Družstvo našich žáků se umístilo v konkurenci 203 týmů z celé 
republiky na slušném 76. místě.  

 
Fyzika 

Fyzikální olympiáda 

 Kategorie B – krajské kolo 
  Matěj Šimek  septima  5. místo   
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  Jakub Šimek  septima  8. místo  

 Kategorie C – krajské kolo 
  Ondřej Vodička  sexta  5. místo 
  Veronika Leksová sexta  9. místo   

 Kategorie D – krajské kolo 
  Jakub Lorenc  kvinta  4. místo  úspěšný řešitel 
  Miloš Hegr  1. A  7. místo  úspěšný řešitel 
  Vít Mořkovský  kvinta  11. místo úspěšný řešitel 

 Kategorie E – okresní kolo 
  Josef Homolka  kvarta  3. místo  úspěšný řešitel 
  Štěpán Pejchar  kvarta  7. místo 
  Vendula Korábová kvarta  9. místo   

 Kategorie F – okresní kolo 
  Aleš Jílek  tercie  2. místo  úspěšný řešitel 
  Dan Nguyen  tercie  3. místo  úspěšný řešitel 
       

 

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

Králová, Mgr. Michael Krška, Mgr. Petr Tišl, Ing. Michal Škavrada, Ph.D., Mgr. Jan Vavřín 
RNDr. Marta Najbertová pracovala 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). 
 

1. Odborné exkurze a přednášky  
Biologie 

 exkurze: 
 1.P - Broumovsko 
 2.P - okolí Sázavy 
 3.P - Olomouc a okolí 
 4.P - Pálava 
 1.A - Olomouc - ZOO; terénní botanická exkurze Městským naučným parkem a naučnou  

  stezkou Poličky  
 6.P - Berounka a okolí 
 2.A - Třeboňsko, Přírodní dům Třeboň 
 7.P - krajina Pelhřimovska 
 8.P - Malá Fatra 
 4.A - Pálava 
 Bipr. 3A + 7P - exkurze ČAV Praha - odborné přednášky a výstava „Bodies“ 
 Bi seminář (4A, 8P) - exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy 

 přednášky: 
 2.P, 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 (dívky) – „Žena symbol života“, hygiena dívek a plánované rodičovství“  

Chemie  

 exkurze: 
 Ch seminář (4.A, 8.P): exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy  
 Chpr 3. r. - exkurze do podniku Spolana Neratovice a VŠCHT Praha  
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Zeměpis 

 exkurze: 
2.P – multioborová exkurze na Sázavu a Chrudimsko - návštěva a dílnička ve sklářské huti František 

v Sázavě, keltské oppidum v Hradišti u Nasavrk, beseda s dvěma chrudimskými duchovními - p. Hebltem 
(římsko-katolickým farářem) a paní Lavickou (evangelickou farářkou) na římsko-katolické faře v Chrudimi a 
geologická exkurze s geologem Janem Douckem z firmy Vodní zdroje Chrudim (obecný úvod o geologii, 
terénní praxe v lokalitách Rabštejnská Lhota, Deblov, Vápenný Podol a Kraskov, rýžování) 

2.A, 6.P – povinná geografická exkurze – Jesenicko - Javornicko (8. – 9. 11. 2016) obsahovala terénní 
měření (obec Travná, česko-polské hranice, Borůvková hora – vrchol Rychlebských hor, místo setkávání 
Havel – Wałęsa za totality, rozhledna, beseda na MÚ Jeseník se starostou Jeseníku a oběma místostarosty o 
hlavních problémech města i regionu (špatná dopravní obslužnost, nepříznivá demografická situace, malá 
nabídka pracovních příležitostí, sudetská problematika ad.), prohlídka města s pracovníkem MÚ se 
zaměřením na rozvojové investice města v posledních letech, exkurze do Minipivovaru Jeseník, program v 
Lázních Jeseník (měření, anketa, sběr dat pro pozdější vyhodnocení v GIS, krátká túra na hřeben Hrubého 
Jeseníku – kvartérní geomorfologie.  

2.A – Ostravsko – regionální rozvoj, socioekonomická situace, exkurze do firmy BORSODCHEM, 
sociálně vyloučená lokality Hrušov 

6.P – Berounsko, geografie volného času (počátky „trampingu“), těžební činnost v Českém krasu, 
celodenní geologická exkurze – paleontologie, sedimentologie, krasové jevy s pracovníkem Muzea Českého 
krasu v Berouně 

 přednášky 
Beseda s Michaelem Žantovským - bývalým velvyslancem v Izraeli, USA a Spojeném království a 

současným ředitelem Knihovny Václava Havla - zájemci 
 

2. Soutěže 
Biologie 

Biologická olympiáda 
Olympiádu řešilo ve školních kolech celkem, na nižším gymnáziu 11 žáků, na vyšším 16 žáků.  

 Téma pro kategorii C a D bylo „Detektivem v přírodě“, pro kat. A a B „Budiž světlo“. 

 kategorie D:   školní kolo: 6 žáků                                               
               okresní kolo: Aneta Kastnerová (2.P), 6. m, M. Doležal (2.P), 
    22. m,     

 kategorie C:   školní kolo: 5 žáků 
     okresní kolo: Klára Feltlová (4.P) 2. m 
     krajské kolo: Klára Feltlová,(4.P) 3. m - úspěšná řešitelka 

 kategorie B:   školní kolo:  9 žáků 
     krajské kolo: Lukáš Kysilka (5.P), 15 m., Kristýna Točfousová 

      (6.P), 21. m. 
 

 kategorie A:   školní kolo: 7 žáků 
     krajské kolo: Kristýna Šafářová (8.P), 3. m. - úspěšná  

      řešitelka, Daniela Ondrůchová (8.P), 7. m 
 
Soutěž v poznávání živočichů 
Oblastního kola se zúčastnilo 9 žáků, nejlépe se umístila ve svých kategoriích děvčata Martina 

 Blandová (3.P) - 1. m. a Adéla Jílková (4.P) - 1. m. Vyšší kola se nekonala. 
 
Soutěž v poznávání rostlin 
Oblastního kola se zúčastnilo 13 žáků, nejlépe se umístili ve svých kategoriích K. Feltlová (4.P), 1.m. 

 a Ondřej Češka (4.P) - 2. m. a Dan Nguyen (3.P) - 4. m. Vyšší kola se nekonala. 
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Středoškolská odborná činnost 
Žákyně L. Macháčková, 3A - Sociální služby pro seniory - okresní kolo - čestné uznání 

 
Chemie 

Chemická olympiáda  

 kategorie D školní kolo:  2 žáci 
   okresní kolo: A. Jílková (4.P) – 1. místo., ÚŘ, O. Češka (4.P) – 7. místo ÚŘ 

              krajské kolo: oba žáci odmítli účast  

 kategorie C školní kolo: J. Mládková (2.A) – 1. místo, ÚŘ, L. Štěpánková (2.A) – 2. místo, 
  ÚŘ 

               krajské kolo: J. Mládková (2.A) – 9. místo, ÚŘ, L. Štěpánková (2.A) – 21. 
    místo, ÚŘ   

 kategorie B školní kolo J. Edlman (7.P) – 1. místo, ÚŘ, J. Jelínek (7.P) – 2.  místo, ÚŘ 
                       krajské kolo: J. Edlman (7.P) – 7. místo, ÚŘ, J. Jelínek (7.P) – 14. místo  
 
Festival vědy a techniky mládeže (AMAVET)  
Projekt Stanovení antioxidační aktivity zeleného čaje – řešitelka M. Štejdířová (7.P) – postup do 

krajského kola, zisk speciální ceny firmy Contipro, postup do národního kola soutěže Expo Science Amavet v 
Praze  

 
Soutěžní odborná konference "Chemie je život" 
Projekt Stanovení antioxidační aktivity zeleného čaje – řešitelka M. Štejdířová 

(7.P) – nejlépe hodnocený projekt odbornou porotou v kategorii Organická chemie a biochemie. 
 

Zeměpis 
Zeměpisná olympiáda 
Školního kola se zúčastnilo celkem 80 žáků naší školy ve všech 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 2. místem v okresním kole v kategorii D žák Ondřej 
Vodička ze sexty. V kraji dosáhl na 9. místo. V okresním kole se na výborném 4. místě umístil Stanislav 
Grubhoffer ze sekundy v kategorii A. 

 
Středoškolská odborná činnost 
Skvělé 4. místo v celostátním kole SOČ, obor geografie a geologie, získal pro naši školu Jiří 

Konvalinka (3.A) se svou prací „Od surovin po výrobek“. Tomuto úspěchu předcházelo vítězství v okresním 
kole a stejné umístění na krajské přehlídce. Jiří ve své takřka detektivní práci vytvořil v aplikaci Tour Builder 
mapy, ve kterých krok za krokem stopuje výrobu šesti běžných produktů - od Jesenky z mlékárny Tatra 
Hlinsko, přes polštář Ikea, koření firmy Vitana až třeba po obyčejnou tužku. Z práce se například dozvídáme, 
jak je díky snaze o snížení nákladů náš svět globalizovaný a výrobky během svého vzniku procestují často 
téměř celou planetu.  

Na třetím místě v okresním kole se ve stejném oboru umístila Anežka Stodolová (3.A) se svou prací 
„Pranostiky včera a dnes“. 

 
Eurorebus 
Tým žáků sekundy ve složení Jakub Andrlík, Stanislav Grubhoffer a Martin Kohut se kvalifikovali do 

krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus v kategorii 6. - 7. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. 
V krajském kole v Brně obsadili druhé místo, tím postoupili do celostátního kola, kterého se zúčastnili 5. 6. 
2017. V konkurenci 24 000 přihlášených do letošního ročníku Eurorebu se ve své kategorii družstev umístili na 
pěkném 32. místě v republice.   
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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 absolvovali společně. Pro studenty 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 
 Hudební výchova plní ŠVP. Od primy do kvarty je předmět dotován jednou vyučovací hodinou týdně, 
od kvinty (1. ročníku) do sexty (2. ročníku) má dvě hodiny týdně volitelně. Seminář HV (2 hod. týdně) v tomto 
roce navštěvovalo asi 40 žáků v činnostech: sborový zpěv, instrumentální (kytarový) kroužek. V průběhu 
celého školního roku naši studenti mohli využívat abonentky zdarma na jazzové koncerty v Divadelním klubu a 
symbolické vstupné na koncerty KPH v Tylově domě. Návštěvu koncertů Martinů festu v letošním roce měli 
všichni tvůrci studentských novin zdarma. 
 
 Školní výchovné koncerty, besedy, workshopy a další akce hudební výchovy 
 V září jsme navštívili v CBM výstavu Bohuslav Martinů a Brno. Průvodní slovo měla muzikoložka doc. 
Monika Holá.  
 V pátek 16. září všichni studenti naší školy shlédli vystoupení Loosers.  
 Ve středu 16. listopadu ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů v Poličce vybraní studenti 
absolvovali zájezd do Brna na scénické zpracování Eposu o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů a Dido a 
Aeneas od Henryho Purcella. Ve čtvrtek 15. prosince se uskutečnila další akce SBM, kterou také využili naši 
studenti. Byl to koncert Pražského filharmonického sboru v pražském Rudolfinu.  
 Ve čtvrtek 8. prosince vystoupil sbor Juliettes ve velkém sále Tylova domu.  
 V úterý 20. prosince jsme se zúčastnili baletu Malá mořská víla ve Stavovském divadle. 
 Ve čtvrtek 22. prosince proběhla v Divadelním klubu akce s názvem Vomladina, na které vystoupilo 
několik skupin z naší školy např. Lucky Sky, Dott, Among the Wasted a sbor Juliettes.   
 Ve středu 15. března v aule školy proběhla komentovaná projekce opery Řecké pašije od Bohuslava 
Martinů, kterou pro studenty a členy SBM připravila muzikoložka doc. Monika Holá. Tuto akci zahájilo 
vystoupení pěveckého sboru Juliettes.  

Ve středu 29. března se uskutečnil v aule další ročník oblastního kola pěvecké soutěže Skřivánek.  
 

 Výsledky našich žáků: 
 3. kategorie 
 1. místo - Barbora Princlová, Anna Vávrová 
 2. místo – Veronika Klimešová  
 3. místo - Jiří Kopecký  
 Duo          
 1. místo:  Dana  Kuttelwassherová a Anna Pallová,  Klimešová, Princlová, Vávrová 
 4. kategorie     
  2. místo - Daniela  Švábová, 
 5. kategorie        
 1. místo - Ester Plecháčková, Terezie Preclíková 
 2. místo - Eliška Kubínová 
 3. místo - Sára Nožková  
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 Duo          
 1. místo - Lucie Pospíšilová a Karolína Erbesová 
 
 Starší žákyně z pěveckého sboru navštívily 1. dubna v Divadelním klubu projekci filmu O čo idě Idě a 
připomněly si loňský workshop s paní Idou Kelarovou a jejími lektory.  
 V úterý 11. dubna žáci semináře HV navštívili koncert Barbory Poláškové a kytarového dua Siempre 
Nuevo v Tylově domě.  
 Ve středu 19. dubna navštívil Gymnázium Polička držitel ceny Thálie Radim Vizváry. V aule se 
uskutečnila beseda se studenty.  
 
 Studentské noviny – Martinů fest 2017 
 Studenti Gymnázia Polička tvořili poprvé ve spolupráci s CBM a Tylovým domem bulletin. Ve 
studentských festivalových novinách se snažili přinášet návštěvníkům hudebních akcí zajímavé a především 
aktuální informace. V průběhu měsíce května bylo zrealizováno 16 rozhovorů s interprety, nebo organizátory 
tohoto festivalu, 4 ankety s účastníky koncertů a 6 hudebních průzkumů. Obsah novin měl verzi tiskovou, 
kterou nejmladší studenti distribuovali před koncerty a také elektronickou. Facebook umožnil publikovat více 
fotografií, videí apod. Studenti se zapojovali do některých aktivit v hodinách HV, ale někteří vykonali mnoho 
práce ve svém volném čase.  
Redakční tým: Katka Světláková, Anna Fidranská, Bára Štěpánková, Jan Edlman, Valerie Cechová, Ondřej 
Cihlář, Tadeáš Navrátil, Dan Pejchar, Patrik Feltl, Andrea Faltýnková. 
Dále spolupracovali: Radim Hnát, Anna Vávrová, Veronika Klimešová, Jůlie Hloušová, Jiří Hrubý, Aneta 
Justová, Simona Svobodová, Klára Machková, Alena Broklová.  
 Symbolickým ukončením Martinů festu bylo položení květiny na hrob Bohuslava Martinů.  
 Ve středu 10. května vystoupil sbor Juliettes v DPS Penzion při příležitosti oslav Dne matek. Kromě 
zpěvu nejmladší studenti a studentky předvedli básničky, které vytvořili po poslechu kantáty Otvírání studánek 
v hodinách HV.  
 V pondělí 29. června jsme navštívili Martinů fest a shlédli Otvírání studánek Alfréda Radoka. Divadelní 
hru Martina Sládečka v režii Jana Antonína Pitínského předvedlo Národní divadlo Brno. V představení zněla 
krásná hudba Víta Zouhara a nádherné zpěvy sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno - Kantiléna. 
Nepřehlédnutelná byla choreografie Jiřího Bartovance v podání tanečníků z pražské konzervatoře Duncan 
Center. Zaujala scéna, kostýmy, světla, video projekce a především herecké výkony.  
 Ve čtvrtek 1. června se uskutečnil v aule absolventský koncert Terezie Preclíkové. Koncert pořádala 
ZUŠ Bohuslava Martinů ve spolupráci s Gymnáziem Polička, jako host vystoupil renomovaný flétnista Jan 
Ostrý s klavírním doprovodem Silvie Ježkové. Slyšeli jsme mimo jiné Sonátu pro flétnu a klavír od Bohuslava 
Martinů, nebo Brilantní fantazii na operu Carmen od Francoise Borna.  
 Kytičkou jsme si připomenuli poslední vystoupení dirigenta Jiřího Bělohlávka s Pražskou komorní 
filharmonií na Martinů festu v Poličce.     
 Ve středu 7. června studentky 6. P odehrály hudební pohádku O kohoutkovi a slepičce v MŠ 
Rozmarýnek a Čtyřlístek.  
 V průběhu celého školního roku naši studenti mohli využívat abonentky zdarma na jazzové koncerty v 
Divadelním klubu a symbolické vstupné na koncerty KPH v Tylově domě. Návštěvu koncertů Martinů festu v 
letošním roce měli všichni tvůrci studentských novin zdarma  
 

Výtvarná výchova 
 V letošním roce jsme ve výtvarné výchově pokračovali ve spolupráci s městskou galerií, knihovnou a 
muzeem v Poličce (viz níže). 
 Maturitní zkouškou z výtvarné výchovy letos ukončily studium 2 žákyně a své maturitní práce obhájily 
při instalaci v maturitních třídách. 
  

Kabinet výtvarné výchovy se podílel na níže uvedených akcích: 

 Září 2016 exkurze - galerie Kabinet Střítež beseda s Veronikou Bromovou – rozbor tvorby Františka 
Štorma (5.P) 
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 Říjen 2016 exkurze – CBM Věra Faberová – Reflexy (kostýmní tvorba) (5.P) 

 Listopad 2016 exkurze – CBM 69. Umělecký salón v Poličce (1.P, 2.P, 3.P, 4.P, 5.P) 

 Listopad 2016 – exkurze – fotograf J. Mareš – zhlédnutí výstavy a následná beseda s autorem (4.P) 

 Červen 2017 – exkurze Výtvarné studio Dolní Újezd (výběr studentů z různých ročníků) – výstava 
výtvarných prací studentů soukromé výtvarné školy 

 Komentovaná výstava absolventů AVU Praha - všechny skupiny VV 

 beseda s výtvarníkem - letos s fotofrafkou Jaroslavou Hánělovou – 6.P a 2.A  

 Výstava žákovských výtvarných prací při DOD a při projektovém dni 
 

 

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) 

Olympiáda z českého 
jazyka 

 D. Švábová (4.P)  
    5. místo (kat. I.)  
J. Edlman (7.P)  
    5. místo (kat. II.) 

 

O pardubický pramínek  M. Maděrová (1.P) 
    3. místo (kat. II.) 

  

Pardubické střípky  A. Pallová (1.P)  
    1. místo (kat. II.)  
K. Pallová (3.P)  
    2. místo (kat. III.) 
B. Báčová (4.P)  
    2. místo (kat. III.) 
K. Točfousová (6.P)  
    3. místo (kat. IV.) 
J. Konvalinka (3.A)  
    2. místo (kat. V.) 

 

Lidice pro 21. století   K. Světláková (4.P)  
   mezi 20. finalisty 

(1. kategorie) 

Soutěž v cizím jazyce – 
anglický jazyk 

D. Martinů (2.P) 
    2. místo (kat. I.B) 

      

Soutěž v cizím jazyce – 
německý jazyk 

 A. Jílková (4.P) 
    2. místo (kat.II.B) 
J. Raaschová (3.P)  
    1. místo (kat. II.C) 
T. Raasch (5.P) 
    2. místo (kat. III.C) 

J. Raaschová (3.P) 
    6. místo (kat. II.C) 

 

Soutěž v cizím jazyce – 
ruský jazyk 

 D. Švábová (4.P) 
    1. místo (kat. ZŠ) 
I. Táborská (3.A) 
    1. místo (kat. SŠI) 
R. Grubhofferová (7.P) 
    3. místo (kat. SŠII) 

I. Táborská (3.A) 
    2. místo (kat. SŠI) 
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Puškinův památník  
- zpěv v ruském jazyce 
- recitace v ruském jazyce 
- dramatizace textu 

 I. Táborská (3.A) 
    2. místo (zpěv) 
D. Švábová (4.P) 
    2. místo (zpěv) 
J. Hloušová, V .Nováková 
    3. místo (recitace) 
K. Světláková, A. Fidranská 
    3. místo (dramat. textu) 

 

Bücherwurm  
soutěž v předčítání 
německého textu  

  J. Raaschová (3.P) 
2. místo (kat. biling. rod.) 
A. Marešová (2.A) 
10. místo (kat. gymnázia) 

Matematická olympiáda A. Pallová (1.P) 
    1. – 5. místo (kat. Z6) 
K. Kotvová (2.P) 
    2. místo (kat. Z7) 
M. Jílek (3.P) 
    2. místo (kat. Z8) 

J. Lorenc (5.P) 
    5. místo (kat. C) 

 

 

Pythagoriáda S. Grubhoffer (2.P) 
    1. místo (kat. ZŠ 7) 

  

Klokan D. Procházka (8.P) 
    2. místo (kat. Student) 

  

Fyzikální olympiáda A. Jílek (3.P)  
    2. místo (kat. F) 
D. Nguyen (3.P) 
    3. místo (kat. F) 
J. Homolka (4.P)  
    3. místo (kat. E)  

J. Lorenc (5.P) 
    4. místo (kat. D) 
O. Vodička (6.P) 
    5. místo (kat. C) 
M. Šimek (7.P) 
    5. místo (kat. B) 

 

Biologická olympiáda K. Feltlová (4.P)  
    2. místo (kat. C) 

 

K. Feltlová (4.P)  
    3. místo (kat. C) 
K. Šafářová (8.P)  
    3. místo (kat. A) 

 

Chemická olympiáda A. Jílková (4.P)  
    1. místo (kat. D) 

  

Zeměpisná olympiáda O. Vodička (6.P) 
    2. místo (kat. D) 

  

Středoškolská odborná 
činnost (SOČ) 

J. Konvalinka (3.A) 
    1. místo  
(obor geografie a geologie) 

J. Konvalinka (3.A) 
    1. místo  
(obor geografie a geologie) 

J. Konvalinka (3.A) 
    4. místo  
(obor geografie a geologie) 

Eurorebus  S. Grubhoffer, M. Kohut  
    1. místo (kat. 6. a 7. třid) 

 

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 

27. 09. 2016 Corny středoškolský atletický pohár – Krajské kolo. Po vítězství družstev chlapců i 
dívek v okresním kole vybojovali chlapci v krajském kole 4. místo, dívky skončily na 6. 
místě.  

03. 11. 2016 Krajské kolo ve stolním tenisu v Ústí nad Orlicí. V kategorii středních škol naše trio 
Hrstka, Dostál a Háp vybojovalo bronzovou medaili. Stejně úspěšná byla trojice z kvarty -  
Ulrich T., Pejchar, Indruch – v kategorii IV. 
V okresním kole zvítězili naši nejmladší stolní tenisté (Ulrich O., Myška, Adamec), bohužel 
bez dalšího postupu.  

04. 11. 2016 Školská futsalová liga 9 – 1. kolo. V domácím prostředí získali naši chlapci 3., 
nepostupové místo.  

16. 11. 2016 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd. Naši chlapci se umístili na 5. místě.  
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24. 11. 2016 Oblastní kolo ve florbalu žákyň 8. - 9. tříd. V konkurenci čtyř přihlášených družstev 

skončila děvčata posledním, 4. místě. 
29. 11. 2016 Okresní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd v Litomyšli. Po vítězství v oblastním kole naši 

florbalisté obsadili nepopulární 4. místo. 
06. 12. 2016 Mezitřídní florbalový turnaj k příležitosti dne otevřených dveří. Ze čtyř zúčastněných 

týmů si vítězství odneslo družstvo Ruská garda (3.P). 
06. 12. 2016 Okresní kolo 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.  
12. 12. 2016 Okresní kolo ve florbale chlapců a dívek SŠ. Zde nás reprezentovalo jenom družstvo 

chlapců, které vybojovalo 3. místo. 
10. 01. 2017 Krajské kolo v šachu družstev středních škol. V prostředí svitavské Fabriky obsadili naši 

šachisté v kategorii SŠ krásné 3. místo. (Tulis, Feltl, Kysilka L., Lorenc). 
 Družstvo mladších šachistů v kategorie ZŠ ve složení Švanda O., Švanda A., Simon a 

Grubhoffer získalo vynikající 2. místo a postoupilo do celostátního kola.   
18. 01. 2017 Divizní finále Středoškolské futsalové ligy dívek. Historickou účast v divizním finále 

ozdobilo krásné 3. místo (Bidmonová, Štejdířová M., Hanusová, Kysilková, Tesařová, 
Šafářová K., Preclíková., Šafářová N., Petrásová). 

09. 02. 2017 Divizní finále Školské futsalové ligy 7. Po postupu z předchozích dvou kol bylo třetí místo 
v divizním finále pro naše nejmladší futsalisty konečné (Tichý A., Myška, Ulrich O., Martinů 
D., Mašek, Simajchl, Valouch, Mach A., Hegr, Roun).  

10. 02. 2017 Divizní finále Středoškolské futsalové ligy chlapců. V konkurenci 37 týmů v rámci 
Pardubického a Královéhradeckého kraje získali naši studenti výborné 2. místo (Lidmila, 
Slaný, Vojta, Bárta, Drašar, Sláma, Poul M., Pokorný, Šauer, Tichý F., Kysilka L., Čori) 

14. 02. 2017 Oblastní kolo v basketbalu žákyň a žáků IV. kategorie. Děvčata si prvenstvím zajistila 
postup do okresního kola. Chlapci bohužel obsadili celkově 2., nepostupové místo.  

14. 03. 2017 Krajské kolo ve šplhu družstev SŠ. Po jasném vítězství v okresním kole obsadili naši 
chlapci velice pěkné 3. místo. (Hrstka, Šimek M. + J., Pokorný) 

 Děvčata zvítězila v okresním kole a v krajském získala 2. místo (Petrásová, Svojanovská 
Kysilková, Šafářová Z.). Díky odřeknutí účasti družstva z Letohradu využila možnosti 
kvalifikovat se na republikové finále. 

22. 03. 2017 Okresní kolo v basketbalu dívek 8. - 9. tříd. V silné konkurenci 5 družstev obsadila naše 
děvčata 5. místo. 

23. 03. 2017 Republikové finále ve šplhu SŠ v Holešově. V konkurenci 10 týmů skončila naše děvčata 
na 9. místě (Petrásová, Kysilková, Svojanovská, Šafářová K.). 

10. 04. 2017 Okresní ve volejbalu chlapců a dívek IV. kategorie. V domácí hale jsme měli zastoupení 
v pouze v kategorii chlapců, kteří získali 3. místo. 

11. 05. 2017 Okresní kolo 49. ročníku Poháru rozhlasu s ČP v atletice žactva. Tentokrát postoupila 
z oblastních kol družstva mladších žáků, mladších a starších dívek. Starší děvčata však 
nakonec nemohla nastoupit a pro mladší kategorie to byla dobrá sportovní zkušenost. 
Chlapci skončili na 6. místě, mladší děvčata na 5. místě. 

01. 06. 2017 Krajské kolo v soutěži „Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů“. V této soutěži 
jsme měli zastoupení jak v kategorii družstev, tak i jednotlivců. V rámci družstev jsme 
obsadili 8. místo. (okresní kolo: Kotvová, Machková, Válková, Princlová, Nunvář, Halva, 
Marek, Ulrich, krajské kolo: Kotvová, Blandová, Raaschová, Vltavská, Nunvář, Halva, 
Marek, Myška). V kategorii jednotlivců Kateřina Kotvová skončila na 2. místě a svými 
výkony si zajistila postup na republikové finále konané v říjnu 2017 v Brně. 

21. 06. 2017 Mistrovství České republiky školních týmů ZŠ v šachu. Historicky první účast našich 
studentů na mistrovství České republiky ozdobili naši žáci Ondřej Švanda (3.P), Adam 
Švanda (1.P), Michal Simon (4.P) a Stanislav Grubhoffer (2.P) krásným 7. místem.   
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11. Výchovné poradenství  
 

 Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Marta Najbertová.  
 V průběhu celého školního roku studovalo na našem Gymnáziu celkem 8 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 3 žáci měli IVP (všichni z jiných důvodů - 2 zdravotní, 1 nadaná žákyně), 1 žákyně 
upravené podmínky státní části maturity (PUP) - nevyužito, neboť nekonala maturitní zkoušku z důvodu 
nedostatečného prospěchu. 

Partnery ve vzdělání jsou nadále MU Brno a Univerzita Hradec Králové. Naše škola byla zařazena VUT 
Brno do TOP 10 nejlepších středních škol. 
 

Aktivity během školního roku: 

 evidence žáků s 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,  8. 11. 2016 – prima, 15. 11. 2016 – 1.A, následná konzultace s přednášející, evaluace  

 organizace dvoudenních adaptačních kurzů pro 1.P a 1.A (září 2016), sledování adaptace nových žáků 
vzhledem k novému prostředí na gymnáziu 

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

 spoluvytváření IVP pro žáky, koordinace plnění 

 tvorba PLPP a PO pro žáky s SVP aj., kontrola plnění 

 poskytování odborné individuální porady žákům s problematickým prospěchem či chováním 

 poradenská činnost rodičům žáků s problémovým chováním 

 sledování sociálních vztahů v primě a v tercii (sestavení pravidel chování v sekundě v loňském školním 
roce přineslo žádoucí pozitivní výsledek) 

 získávání informací o podmínkách studia na VŠ a VOŠ, předávání informací žákům maturitních ročníků 
a 7.P i 3.A (konzultační hodiny, společné besedy, nástěnka, web gymnázia - VP) 

 poradenská činnost pro žáky přestupující na jinou SŠ  

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

 konání testů profesní orientace pro 2.A a 6.P (25. 4. 2017)  

 organizace návštěvy veletrhu VŠ „Gaudeamus“ pro 6P, 2A, 3A (Brno, 2. 11. 2016) 

 vyhodnocování úspěšnosti maturitní zkoušky a přijímacího řízení na VŠ a VOŠ 

 spolupráce na návrzích a tvorbě posterů pro prezentaci Gymnázia na veřejnosti 

 účast školy na Přehlídce středních škol ve Svitavách (20. 10. 2016)  

 spoluúčast na organizování a průběhu Dne otevřených dveří (6. 12. 2016) - seznámení rodičů a 
uchazečů s ŠVP a podmínkami studia na naší škole, s principy a průběhem přijímacího řízení pro školní 
rok 2017/18 

 spolupráce s rodiči - účast na setkání s rodiči a nováčky 1P a 1A v červnu 2017 - informovaný souhlas o 
poradenských službách VP a ŠMP, osobní pohovory s rodiči problémových či talentovaných žáků 

 zajišťování kontaktu a spolupráce s PPP (Ústí n/Orlicí, Boskovice, Pardubice), SPC Bystré, SVP Alfa 
Svitavy  

 vytváření a vedení dokumentace - PLPP, PO aj. 

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

 vedení webových stránek sekce „Výchovné poradenství“ a „Prevence“ 

 poradenství pro kolegu, který si doplňoval pedagogické vzdělání 

 konzultace s předsedkyní Studentské rady Gymnázia v Poličce  

 spolupráce s ÚP v Poličce - konzultace (tematika: stav zaměstnanosti v našem regionu, uplatnění 
absolventů gymnázia na trhu práce a pracovně-právní záležitosti) 

 společné setkání či kontakt s výchovnými poradci ZŠ a SŠ v regionu, vzájemná výměna zkušeností, 
propagace školy a získávání prospěchově kvalitních žáků 
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 I. a  II. odborné setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby, workshopy 
projektu, stěžejním cílem setkání je identifikace kompetencí jednotlivých aktérů v síti (OSPOD, sociální 
služby, školy, Policie, soud, samospráva, ...) 

 vyplnění anketního formuláře výchovného poradce pro ČŠI 

 vedení webu výchovného poradce 

 zapojení do projektu „Systémová podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí“ – min. sociální práce 
pro děti ORP (pro Poličku a přidružené obce)  

 navrhnuty změny ve školním řádu školy - připomínky zapracovány, řád upraven  

 spoluvytváření „Krizového plánu školy“ 

 šetření - „Žádost o šetření šikany ze strany spolužáků a některých vyučujících“ - podáno K. Neudertovou 
z 8.P 

 vyplnění dotazníku pro VP - „Karierové poradenství“, Národní ústav pro vzdělávání 

 úzká spolupráce s ŠMP 
 

Vzdělávací akce výchovné poradkyně:  

 Seminář pro VP – „Inkluze“ – certifikát, Svitavy -  PPP Ústí n O., 15. 2. 2017  

 Odborný seminář pro VP - „IVP“, Pardubice, 28. 3.2017 

 I. a  II. odborné setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby, workshopy 
projektu „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“ - CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774, OSVZ 
MěÚ Polička, ESF - operační program Zaměstnanost; 10. 2. 2017 a 16. 6.2017   

 aktivní zapojení do projektu „Systémová podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí“ – min. sociální 
práce pro děti ORP (pro Poličku a přidružené obce)  

 

Přehled volby typů VŠ absolventů 8. P a 4. A (k 26. 4. 2017) 
8. P 

Technika + MFF 5+1 

Lékařská fakulta + farmacie 5  

Ekonomie + agronomie 2 +1 

Pedagogika 2 

Práva 1 

Humanitní obory 3 

FTVS 1 

Přírodovědecká fakulta  4 

Zaměstnání 1 

Celkem 26 

 
4. A 

Technika + MFF 8 + 1 

ČZU 1 

Přírodovědecká fakulta  2 

Fakulta zdravotních studií 1 

Veterinární fakulta 1 

Humanitní obory 7 

Práva 1 

Ekonomie 2 

Pedagogika 4 

Newton College 1 

Mateřská dovolená 1 

Zaměstnání 1 

Celkem 31 
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12. Prevence sociálně patologických jevů  

 
Funkci školního metodika prevence sociálně patologických jevů vykonává Mgr. Erika Jiroušová.  
Veškeré aktivity v této oblasti vycházely z minimálního preventivního programu gymnázia pro školní 

rok 2016/2017. Akce byly zaměřeny především na vrstevnické (peer) programy, metody aktivního sociálního 
učení, vzdělávání v oblasti zdravý životní styl a výchovu a podporu volnočasových aktivit. Větší pozornost byla 
věnována zlepšení atmosféry v třídních kolektivech i mezi jednotlivými třídami navzájem, podpoře vytváření 
zdravých vztahů mezi spolužáky i mezi žáky a jejich učiteli, prevenci kyberšikany, netolismu, xenofobie a 
rasismu. 

Byly vypracovány a podány 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 VP, a Vrstevnický program – nadstavbový kurz pro již aktivní lektory. 
Všechny projekty byly finančně podpořeny; první dva byly již zrealizovány, další proběhne na začátku nového 
školního roku. Na KÚ Pardubického kraje byl podán projekt Adaptační kurz - byl podpořen pouze částečně 
(5000, Kč), realizován bude v září. 

Na začátku letošního 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 a také dvoudenní soustředění lektorů vrstevnického programu. 

Během května a června bylo vyškoleno ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí celkem 36 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. 

Vedle výše uvedených akcí proběhly ve většině tříd nižšího i vyššího gymnázia 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 charitativní účely. Sekundáni se aktivně zúčastnili akce Ukliďme Česko  - úklid odpadků v okolí 
Poličky. 

Celkem 41 žáků se aktivně zapojilo do společensky prospěšných aktivit v rámci programu DofE. 
Pomáhají v Domovu pro seniory, Matami, Penzionu Polička, Dětském domově, Mozaice, trénují mladé hasiče, 
práce v GXG. 

V letošním roce pokračovala naše škola v zabezpečení preventivních vrstevnických programů pro 
žáky na ZŠ, a to v Pomezí, Jedlové a Telecí a také na Gymnáziu ve Svitavách, kde vedli adaptační kurz.  

Svůj volný čas mezi vyučováním i po něm mohou studenti trávit v klubovně vybavené společenskými a 
sportovními hrami, stolem na stolní tenis a také stolním fotbalem. Mohou si rozšířit vědomosti z oblasti 
společensky nežádoucích jevů a psychologie díky odborné literatuře knihovničky prevence. 

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. 

V pololetí nastoupila do funkce ŠMP nově Mgr. E. Jiroušová. RNDr. Marta Najbertová jako výchovná 
poradkyně a Mgr. Erika Jiroušová jako nový ŠMP spolu pravidelně úzce spolupracují. 
 

Během školního roku se uskutečnily následující akce: 
 

a) Vrstevnický program 
 

Několikaletý program s pyramidovým efektem, kdy skupina vyškolených lektorů z řad studentů působí 
na své vrstevníky a ti zase na další děti v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Program je 
založen na aktivním psychosociálním učení a realizace probíhá formou psychoher. 
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1. Kurz lektorů vrstevnického programu - psychosociální výcvik pro budoucí lektory vrstevnického 
programu. Proběhly celkem dva kurzy. První byl realizován bez finanční dotace, druhý již tradičně s finanční 
dotací.  První část byla realizována vždy jako 3 odpolední setkání vedená lektory vrstevníky v prostředí 
gymnázia, druhá část proběhla formou dvoudenního soustředění pod vedením psycholožky - u prvního kurzu 
na půdě gymnázia u druhého v rekreačním středisku Mladočov. Celkem 33 absolventů – žáků 2.A, 1.A a 
kvinty obdrželo osvědčení a může působit jako lektoři vrstevnického preventivního protidrogového programu. 
2. Vrstevnický program (nadstavbový) - dvoudenní soustředění pro 28 lektorů vrstevnického preventivního 
programu na naší škole v listopadu 2016. Cílem bylo zvýšení informovanosti v oblasti nežádoucího 
společenského chování a získání lepších dovedností a schopnosti působit jako lektoři prevence nežádoucích 
jevů. Program byl veden částečně informativní a interaktivní formou odbornicemi z oboru psychologie -  Mgr. 
Vlastou Tvrdíkovou a také Mgr. Monikou Chalupníkovou, naší bývalou studentkou. 
3. Působení lektorů na vrstevníky a děti o málo mladší  

 Psychohrátky – dvoudenní soustředění v 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 42 
studentů gymnázia (30 žáků sekundy a 12 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 5 
lektorů vrstevnického programu. 

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

 Kurzy lektorů vrstevnického programu – 1. část, 14 lektorů 

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

 Činnost lektorů na ZŠ a SŠ v regionu:  
Jednalo se o dvouhodinové bloky preventivního protidrogového programu „Drogy? Proč, ne!“ a 

„Poznej sám sebe i druhé“, vedené dvojicí či trojicí lektorů - studentů. 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 150 účastníků.  

Celkem proběhlo: 
o 4 bloky Poznej sám sebe i druhé -  pro primu a 1. ročník Gymnázia Svitavy (cca 55 žáků), adaptační 

kurz, září, účast 5 lektorů 
o 8 bloků Poznej sám sebe i druhé a Drogy? Proč, ne! - pro žáky 6., 8. a 9. třídy ZŠ Pomezí, 6. – 9. 

třídy ZŠ v Telecí a 1. – 5. třídy v Jedlové - celkem 12, 7 a 9 lektorů pro cca 95 žáků. 
o Činnost lektorů na krátkodobých mimoškolních akcích – např. „Mates“, Majáles aj.  

 

b) Interaktivní programy a soustředění pro kolektivy 
  

1. Noc na gymnáziu – interaktivní program na soudržnost kolektivu všechny nižší ročníky gymnázia 2.A a 4.A 
2. Prevence kyberšikany – 1.A, tercie, kvinta, ACET ČR z. s., Mgr. F. Krampota 
3. Netolismus – prima, sekunda, ACET ČR z.s., Mgr. F. Krampota 
4. Finanční gramotnost – beseda s J. Smejkalem 3.P a 1.A základní přednáška; třetí ročníky navazující 
přednáška. 
5. Tyfloservis Hradec Králové – přednáška pro ZSVpr 4.A a 8.P  
 

c) Jednorázové aktivity v oblasti zdravého životního stylu 
 

1. Beseda Metodika efektivního učení, denní režim a zvládání zátěže -  Mgr. V. Tvrdíková, 1.P, 1.A  
2. Psychoaktivní látky a duševní poruchy – T. Sobotka, Dům světla, 4.A, 8.P                     
3. Děvčata z Venuše, kluci z Marzu – problematika dospívání, 2.P, 3.P  
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4. Žena symbol života, hygiena dívek a plánované rodičovství a Prevence sexuálně přenosných chorob  2.A, 
6.P (dívky) 
 

d) Ostatní jednorázové aktivity 
 

1. Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech – prevence netolismu – nižší ročníky 
gymnázia, xenofobie a rasismus – vyšší ročníky  
2. Soudní proces ve Svitavách – trestní právo, ZSV pr. 3.A + 7.P 
3. Beseda s Lubošem Dumbrovským – současná politická situace a lidská práva – ZSVpr 3. a 4. ročníky 
4. Soudní proces (Okresní soud Svitavy), trestní právo a beseda s předsedou soudu, ZSVpr 4.A a 8.P 
 

e) Charitativní aktivity 
 

1. Adopce na dálku – uspořádán prodej cukrovinek, výtěžek věnován na adopci dívky z Indie, 8.P 
2. Vánoční bazar  -  uspořádán 2.P, výtěžek na postiženou holčičku Noemi 
3. Kavárna v den DOD gymnázia, 2.P   
4. „Vánoční bazar“  -  uspořádán 2.A      
5. Charitativní sbírky – účast žáků dobrovolníků, Tříkrálová sbírka, Bílá pastelka, Srdíčkový den - život dětem, 
Fond Sidus    
 

f) Spolupráce s rodiči 
 

Rodiče informace dostávají na třídních schůzkách, prostřednictvím webu – sekce Prevence nebo 
letáčků, popřípadě ústně při osobních konzultacích s metodičkou prevence. Rodiče žáků 1.A měli možnost 
účastnit se besedy se školní psycholožkou - Metodika efektivního učení, denní režim a zvládání zátěže. 
 

 

13. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 
 
Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2016 provedla prověrková komise ve 

dnech 28. až 29. 11. 2016 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 29. listopadu 2016.    

 
Ve dnech 12. až 16. 12. 2016 se uskutečnil vnitřní audit, který byl zaměřen na zjištění stavu 

přiznaných platových tarifů pedagogických pracovníků, kteří jsou zaměstnanci příspěvkové organizace, 
s ohledem na legislativní změny dané nařízením vlády č. 273/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016, platným 
s účinností od 1. září 2016. Auditem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Audit provedl interní auditor RNDr. 
Miroslav Jílek, Ph.D.  
 

Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 13. – 15. 12. 2016 
a 13. - 15. 6. 2016. Prohlídky provedli Ing. Škavrada, Ph.D. (preventista požární ochrany Gymnázia Polička) a 
J. Kalášek (osoba odborně způsobilá v požární ochraně). Zápisy s návrhy opatření byly předány řediteli školy.  

 
Ve dnech 2. – 4. a 22. – 25. 5. 2017 pracovníci Pardubického inspektorátu České školní inspekce 

vykonali kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů podle § 174 odstavce 2 písmene d) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolou bylo zjištěno 
porušení §79 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Protokol o kontrole Čj. ČŠIE-493/17-E 
je uložen u ředitele školy.  
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14. Školská rada 

 
Ve dnech 12. 10. 2016, 29. 11. 2016, 7. 2. 2017 a 26. 4. 2017 proběhla zasedání školské rady ve 

školním roce 2016/2017, kterých se účastnili Mgr. Miloslav Svoboda (ředitel školy), JUDr. Marie Tomanová, 
Ph.D. (předseda školské rady), Mgr. Jan Sigl (člen školské rady) a Ing. Vladimír Cecha (člen školské rady).   

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

15. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2016) 

 

Provozní dotace  

Dotace na přímé náklady  16 193 969,00 Kč 

Dotace na provoz  3 543 000,00 Kč 

Účelové dotace – Úřad práce 109 408,00 Kč 

DZS – Erasmus+  148 937,45 Kč 

DofE 4 000,00 Kč 

Granty KrÚ Pa kraje 120 814,90 Kč 

Dotace celkem  20 120 129,35 Kč 

  
  

Hlavní činnost 

Náklady 

Mzdy  11 695 191,00 Kč 

OON 282 500,00 Kč 

Pojistné 4 010 912,00 Kč 

Ostatní náklady 4 785 599,93 Kč 

Náklady celkem 20 774 202,93 Kč 

   

Výnosy 

Dotace celkem 20 120 129,35 Kč 

Ostatní výnosy  654 073,58 Kč 

Výnosy celkem 20 774 202,93 Kč 

 

 

16. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Projekt: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 
Ve školním roce 2016/2017 žáci pokračovali v plnění programu DofE, do kterého se škola zapojila 

v lednu 2016. Celkový počet účastníků činil 40, z toho 19 žáků plnilo zlatou úroveň, 6 žáků úroveň stříbrnou a 
15 žáků úroveň bronzovou.  

Školní rok 2016/2017 byl zejména ve znamení realizace některých expedic. Tím se někteří účastníci 
přiblížili splnění a ve školním roce 2017/2018 se mohou těšit na předávání ocenění v Praze z rukou britského 
prince Edwarda. Celkem bylo zorganizováno 5 cvičných expedic a 4 expedice ostré. Účastníci pro své 
expedice volili především oblast Vysočiny a Žďárských vrchů. Velmi zajímavé byly některé záměry expedic, 
jako například Sběr odpadků v dané lokalitě, Průzkum paranormálních jevů, Zkoumání vlivu turistického ruchu 
na danou oblast, Skalní útvary a turistický ruch či Sledování flory v oblasti.  
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17. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Projekt: ERASMUS+  
V průběhu školního roku 2016/2017 

proběhly zbývající dvě mobility projektu EDiDaV 
2015-1-CZ01-KA101-013511 a byl uzavřen. 
K 31. 5. 2017. Byla vypracována a odevzdána 
závěrečná zpráva projektu, která byla přijata bez 
výhrad. Cíle projektu byly splněny. Učitelé cizích 
jazyků oceňovali nové metody, které z kurzů přivezli a také oživení jazyka. V oblasti nejazykového vzdělávání 
se projevil zájem o metodu CLIL, jejíž prvky se budeme dále snažit prosazovat prostřednictvím takzvaných 
šablon.  

Již v průběhu podzimu 2016 jsme začali připravovat další projekt v rámci tohoto programu DVÚ – 
Dalším vzděláváním k úspěchu 2017-1-CZ01-KA101-034578. Projekt složitým výběrem prošel a od 1. 6. 2017 
po následující dva roky budeme realizovat osm výjezdů pedagogů na kurzy v zahraničí. 

 
 
 

18. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 
Projekt: Gymnázium Polička - řízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří  
K výše uvedenému projektu ve školním roce 2016/2017 proběhla příprava dokumentace. Na projekt 

bude poskytnuta dotace 8 868 988 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem 
projektu je vybudování učebny fyziky a modernizace stávajících laboratoří fyziky, biologie, dvou laboratoří 
výpočetní techniky a revitalizace zeleného prostranství školního dvora. Poskytnutí dotace projektu bylo 23. 
června 2017 schváleno Krajskou radou Pardubického kraje. Samotné úpravy proběhnou v roce 2018. 

 
Projekt: KOUMES - kurzy, metodika, stáže učitelů Gymnázia Polička 
Byla podána žádost o podporu z výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 02_16_035 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
projektu KOUMES - kurzy, metodika, stáže učitelů Gymnázia Polička. Žádost byla Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR schválena pro financování. Projekt probíhá od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Výše 
částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 879 870 Kč. Během těchto dvou roků bude dotace 
využita především pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich spolupráci na zkvalitňování 
metodiky výuky. 

 
 

19. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání  

 

 Na škole v současné době nepůsobí odborová organizace. 

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

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

 Škola má uzavřeny smlouvy o partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou Brno a s 
Univerzitou Hradec Králové. Cílem spolupráce je pomoc žákům při volbě pomaturitního vzdělávání, 
péče o nadané žáky, spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů apod. 
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 Škola velice úzce spolupracuje s níže uvedenými institucemi: 
o Město Polička 
o Centrum Bohuslava Martinů Polička 
o Městská knihovna Polička 
o Městská galerie Polička 
o SVČ Mozaika Polička 
o Masarykova ZŠ Polička  
o ZŠ Na Lukách Polička 
o SOU a SOŠ Polička 
o Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička 
o Úřad práce Svitavy 
o Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 
o Městská policie  
o Policie ČR 
o Charita Polička 
o Ústav sociální péče Bystré 
o další organizace a partneři 

 
 
 

 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou dne 12. 10. 2017  

 
Předseda školské rady: 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

 Mgr. Miloslav Svoboda 
                                                                                                    ředitel školy 


