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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. 
(do 28. 1. 2018)  členové: Mgr. Jan Sigl, Ing. Vladimír Cecha   
Školská rada:  předseda: Ing. Tomáš Dudek 
(od 29. 1. 2018)  členové: Mgr. Markéta Linková, Mgr. David Šafář   

 

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 roce 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, a kompletní rekonstrukce hlavní budovy.  
   
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 2017/2018) 
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. 

oktáva 1.NP 130 kmenová učebna 32 PC 

mailto:info@gympolicka.cz
http://www.gympolicka.cz/
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výdejna obědů 1.NP 117 výdejna obědů 54 míst v jídelně 

prima 2.NP 205 kmenová učebna 32 notebook 

tercie 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 

3.A 2.NP 208 kmenová učebna 32 notebook 

4.A 2.NP 209 kmenová učebna 30 notebook 

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

sekunda 2.NP 211 kmenová učebna 32 notebook 

sexta 2.NP 212 kmenová učebna 32 notebook 

kvarta 2.NP 213 kmenová učebna 32 notebook 

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

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

1.A 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 

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

septima 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 60/60 Mb/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.  
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Učebny dějepisu a geografie a geologie slouží jako kmenové učebny, jsou vybaveny interaktivní 
tabulí, počítačem, vizualizérem, audiovizuální technikou a zatemňovacím systémem.  

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. 

 
 

 
 

Obr. 1   Učebna výtvarné výchovy 

 

 

3. Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 škola otevřela jednu třídu osmiletého denního studia oboru vzdělání 79-
41-K/81 Gymnázium (od 1. 9. 2007) a jednu třídu čtyřletého denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 
Gymnázium (od 1. 9. 2009).  
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Počty žáků a tříd podle délky vzdělávání ve školním roce 2017/2018 (stav k 30. 9. 2017) 
Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

    79-41-K/41  Gymnázium 4 roky 4 110 

    79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 8 227 

Celkem  12 337 

 

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, 8.P)  

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

4.A+8.P německý jazyk - profesní 3 4.A+8.P společenskovědní seminář 2 

4.A+8.P ruský jazyk - profesní 3 4.A+7.P seminář z dějepisu 3 

4.A+8.P základy společenských věd - profesní 3 4.A seminář a cvičení z matematiky 2 

4.A+8.P dějepis - profesní 3 4.A+8.P seminář a cvičení z matematiky 2 

4.A+8.P geografie - profesní 3 4.A+8.P seminář a cvičení z fyziky 2 

4.A+8.P matematika - profesní 3 4.A+8.P seminář a cvičení z chemie 2 

4.A+8.P fyzika - profesní 3 4.A+8.P seminář a cvičení z biologie 2 

4.A+8.P chemie - profesní 3 4.A+8.P obsluha počítače 2 

4.A+8.P biologie - profesní 3 4.A+8.P seminář z výtvarné výchovy 2 

4.A+8.P informatika a výpočetní technika - prof. 3 4.A+8.P seminář z hudební výchovy 2 

4.A+8.P konverzace v anglickém jazyce 2    

 

Profesní předměty (3.A, 7.P) 

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

3.A+ 7.P německý jazyk - profesní 2 3.A+ 7.P fyzika - profesní 2 

3.A+7.P základy společenských věd - profesní 2 3A+ 7.P chemie - profesní 2 
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3.A+ 7.P dějepis - profesní 2 3.A+7.P biologie - profesní 2 

3.A+ 7.P geografie - profesní 2 3.A+7.P informatika a výpočetní technika - prof. 2 

3.A+ 7.P matematika - profesní 2    

 
Nepovinné předměty 

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

více tříd sportovní hry 2 více tříd seminář z výtvarné výchovy 2 

více tříd seminář z hudební výchovy 2 více tříd náboženství 1 

 

 

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. 2017 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2018. 
 
Přepočtení pracovníci  

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

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2017/2018 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2017) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Pedagog. 
praxe 

Bartoš Miroslav, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 17 

Borovská Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - HV 14 

Dudek Tomáš, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 14 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   HV - Ped 28 

Feltl Tomáš, Mgr. učitel pro stř. školy   Ch - Bi 16 

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

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ  - D 30         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   ČJ - AJ  22 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - TV 18 

Jelínková Romana, Mgr. učitelka pro stř. školy   RJ 13 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - F  17 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka + metodik prevence SPJ pro stř.. školy    AJ 16 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 23 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 27         

Král Ladislav, Bc. učitel ----   ---- 11 

Králová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy    ČJ - ZSV 3 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy   Bi - TV 14 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 11        

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - D 22 

Pedagog. pracovníci 
interní 

Pedagog. pracovníci 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení pracovníci 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

27,44 26,71 0,62 0,05 10,8 10,05 38,86 36,81 47 44 
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Najbertová Marta, RNDr. učitelka + výchovný poradce pro stř. školy   Bi  - Ch nad 32 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy   NJ - AJ  20 

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

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - F 18 

Slezák Luboš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy   IVT   27 

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

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 17 

Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - D  18 

Šťastná Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - TV   31 

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy   Bi - Z - Geo  14 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   AJ - Z 14 

 
 Externí učitelé 

 
 

Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2017/2018 
(stav k 31. 12. 2017) 

Příjmení, jméno Pracovní pozice 

Andrlíková Ivona pracovník v provozu výdejny stravy 

Chadima František správce budovy 

Jadrná Elena uklízečka + pracovník v provozu výdejny stravy 

Kulhánková Pavlína uklízečka 

Kulhánková Růžena uklízečka 

Lidmilová Miluše uklízečka + pracovník v provozu výdejny stravy 

Mrňák Alois správce sportovní haly 

Mrňáková Marie hospodářka 

Navrátilová Marie uklízečka 

Sejkorová Marie uklízečka 

Slavíčková Soňa pracovník v provozu výdejny stravy + správce sportovní haly 

Stříteská Olga mzdová účetní 

Žižková Jana pracovník v provozu výdejny stravy 

 
 Personální změny během školního roku 2017/2018  

Ke dni 30. 9. 2017 ukončila pracovní poměr slečna Pavlína Kulhánková. Na uvolněné místo uklízečky 
přestoupila z provozu výdejny stravy paní Elena Jadrná. Dne 1. 11. 2017 nastoupila na částečný úvazek do 
provozu výdejny stravy a na úklid paní Miluše Lidmilová. Dne 10. 6. 2018 nastoupila na mateřskou dovolenou 
Mgr. Jana Králová.   

Ke dni 31. 7. 2018 ukončili svá funkční období Mgr. Miloslav Svoboda (ředitel školy) a Ing. Luboš 
Slezák (zástupce ředitele školy). Od 1. 8. 2018 byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Josef Dvořák a do 
funkce zástupce ředitele školy Ing. Tomáš Dudek.   

 

 

5. Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 
  

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., 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Vyučuje Pedagog.  
praxe 

Navrátilová Anna, Ing. učitel externí  (DPP) ------   náboženství ------ 
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kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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

 
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.  

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

 
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.  

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

 
Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2018)...............................................................................................     54 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     54 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................     48  
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................     18  
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     29 
Přijímací zkoušky se konaly dne 12. a 16. dubna 2018.  

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

 
Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2018)...............................................................................................     48 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................     48 
Počet přijatých celkem...........................................................................................................     36 
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       6 
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     30 
Přijímací zkoušky se konaly dne 13. a 17. dubna 2018.  
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o Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium  (II. kolo) 

 
Přihlášeno žáků (k 25. 5. 2018).............................................................................................       1 
Konali přijímací zkoušku .......................................................................................................       0 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................       1  
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................       0  
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…       1 
Přijímací zkoušky se nekonaly.  
 
Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2018) 

 
 

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 2017/2018 (k  30. 6. 2018) 

 

Třída Počet 
žáků 

 

2. stupeň 
z chování 

3. stupeň 
z chování 

Důtka 
ředitele školy 

Podmíněné 
vyloučení 

Vyloučení ze 
školy 

Pochvala 
ředitele 

  I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 

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

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

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

4.A 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

prima 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

sekunda 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

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

kvarta 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

kvinta 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 

sexta 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

septima 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

oktáva 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Celkem 336 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 22 33 

 

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 27 3 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 29 1 

Celkem  60 56 4 
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Výsledky vzdělávání ve školním roce 2017/2018 (k 31. 8. 2018) 
 

Třída Počet 
žáků 

 

Prospěli  
s  

vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
 

nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Bude 
opakovat  

Odejde 
ze školy 

Přerušení 
studia 

 
1.A 30 5 24 1 0 0 1 0 0 

2.A 29 7 22 0 0 0 0 0 0 

3.A 26 4 22 0 0 1 0 0 0 

4.A 25 6 19 0 0 1 0 0 0 

prima 30 21 9 0 0 0 0 0 0 

sekunda 29 9 20 0 0 0 0 0 0 

tercie 31 17 14 0 0 0 0 0 0 

kvarta 27 10 17 0 0 0 0 0 0 

kvinta 28 7 21 0 0 1 0 0 0 

sexta 26 5 21 0 0 0 0 0 0 

septima 28 5 22 1 0 0 0 1 0 

oktáva 27 9 18 0 0 0 0 0 0 

Celkem 336 105 229 2 0 3 1 1 0 

 
Opravné zkoušky ve školním roce 2017/2018 
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět(y) Prospěl(a) 
29. 8. 2018  3.A 1 Ch 1 

29. 8. 2018 + 30. 8. 2018 5.P 1 AJ, M 1 

4.A 1 MCS, IVT prof 1 

 
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018 

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 11. 4. a 
2. 5. až 9. 5. 2018. 

Ústní zkoušky profilové části a společné části maturitní zkoušky v oktávě se konaly ve dnech 21. až 
24. 5. 2018. Předsedkyní zkušební komise byla paní Mgr. Ilona Snášilová z Gymnázia Svitavy. V oktávě se 
ústní zkoušky profilové i společné části konaly ve dnech 28. až 30. 5. 2018 (jarní termín) a 11. 9. 2018 
(podzimní termín). Předsedkyní zkušební komise byla paní Mgr. Věra Hanáková z Gymnázia Hlinsko. 

 

Třída Jarní termín Podzimní termín 

Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl 
 

Neprospěl 

4.A 24 12 11 1 2 0 2 0 

oktáva 27 17 10 0 0 0 0 0 

Celkem 51 29 21 1 2 0 2 0 

 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ žáků proběhlo v úterý 5. 

května 2018 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 Bc. Ladislav Král studoval 1. ročník navazujícího magisterského studia oboru Tělesná výchova a 

sport na FTVS Praha. 
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Paní Mgr. E. Jiroušová zahájila studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně 
patologických jevů, které zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Pardubického kraje Pardubice, Mozartova 449. 

 
Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích, workshopech a školeních: 
Mgr. J. Borovská Seminář pro učitele NJ (Moravská Třebová, 28. – 29. 4. 2018) 
   Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
Ing. M. Bartoš ECDL školení Metodika hodnocení a praktický trénink v hodnocení (Praha, 

6. 11. 2017) 
Ing. T. Dudek  Seminář Počítač ve škole (Nové Město na Moravě, 27. – 29. 3. 2018) 

ECDL školení Metodika hodnocení a praktický trénink v hodnocení (Praha, 
6. 11. 2017) 
Webináře a e-learningová školení k výkonu funkce zadavatel testování PISA 2018  

Mgr. E. Erbesová Kytarový workshop Tomislava Zvardoně (Polička, 23. 3. 2018) 
Workshop Lenky Moravcové Bohemian Crystal Instrunemt (Polička, 9. 8. 2018) 
Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 

Mgr. T. Feltl  Seminář Počítač ve škole (Nové Město na Moravě, 27. – 29. 3. 2018) 
Mgr. J. Galgociová Seminář Post Bellum „Příběhy našich sousedů“ (Polička, 27. 11. 2017) 
   Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen-červen 2018) 
   ÚSTR Praha – seminář „Pusťme si film“ (Praha, 11. 6. 2018) 
Mgr. M. Jakubcová Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 

Metodický kurz pro učitele AJ – ERASMUS+ (Skotsko, Edinburgh, červen - červenec 
2018) 

Mgr. Romana Jelínková Akreditované semináře FJ – 4 semináře – Francouzská aliance (Pardubice, prosinec 
2017 – duben 2018) 
Hodnotitel maturitní písemné práce ve FJ – NIDV – konzultační seminář (Praha, 
březen 2018) 
Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka PUP – e-learning (březen 2018) 
Školení „Autor testových úloh pro maturitní zkoušku z FJ – e-learning + prezenční 
školení (Praha, červen 2018) 
Metodický kurz FJ – ERASMUS+ (Francie, Lyon, srpen 2018) 
Letní škola francouzštiny – Francouzský institut (Praha, srpen 2018) 
Metodický seminář FJ – NIDV (Praha, srpen 2018) 

Mgr. Renata Jelínková Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018)  
Mgr. Erika Jiroušová Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
   Metodický kurz AJ – ERASMUS+ (Anglie, Scarborough, červen 2018) 
RNDr. M. Jílek, Ph.D. Konference Heuréky - účast a vystoupení (Náchod, 22. – 24. 9. 2017) 

   On-line setkání vedoucích Elixíru do škol (24. 1. 2018) 
 Semináři Počítač ve škole (Nové Město na Moravě, 27. – 23. 3. 2018) 

Konference Elixíru (Hradec Králové, 18. - 20. 5. 2018)  
Setkání vedoucích Elixíru do škol (Chrudim, 24. 6. 2018) 

Mgr. Z. Kleinová Školení DofE – Workshop od společnosti Kým čím být, akce z Národní kanceláře, 
ukázka Online Record Book (Pardubice, 7. 12. 2017) 

 Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018)  
 Umělecko-ekologické Symposium Chaos Start 2018 – workshopy na téma Labyrinty a 

na téma Tělo pod vedením Barbary Benish (Střítež, 3. – 12. 8. 2018) 
Bc. L. Král Výuka tělesné výchovy a školská legislativa – NIDV (Pardubice, 1. 11. 2017) 
Mgr. J. Králová  Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ – nakl. EDUKO (Olomouc, 4. 12. 2017) 
Mgr. L. Králová  Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
Mgr. M. Krška  Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
Mgr. Z. Machková Seminář Reálie a projekty zábavnou formou – NJ (Svitavy, 23. 11. 2017) 
   Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
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Metodický kurz NJ – ERASMUS+ (Německo, Mnichov, červenec 2018) 
RNDr. M. Najbertová Kurz genetiky a molekulární biologie - Př. fakulta MU (Brno, 6. – 7. 9. 2017), akr. číslo  

MSMT – 5798/2015-1 
Seminář pro VP a ŠMP - Inkluze (PPP Ústí n. O., 4. 10. 2017) 
Školení ICT – MS Word (Gymnázium Polička, 5. a 12. 1. 2018) 
Seminář pro VP – Inkluze – novela vyhlášky č.27/2016Sb. ze dne 30. 11. 2017, PPP 
Ústí n. O. (Svitavy, 9. 2. 2018) 
Odborný seminář Geneticky modifikované organismy – hrozba nebo naděje?, Holding 
Contipro (Dolní Dobrouč, 24. 3. 2018) 
Odborný seminář Genová terapie a určování biologických vztahů, Holding Contipro, 
(Dolní Dobrouč, 12. 5. 2018) 
Stáž MU Brno, katedra molekulární biologie a genetiky a UJEP Hradec Králové, 
katedra biologie, šablony III/2.8, celkem 60 hodin v průběhu školního roku 2017/18 
Setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby - celkem 0 hodin 
(2 setkání), Polička; certifikát „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“, reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15 023/0000774 (ze dne 13. 4. 2018) 
Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 

Mgr. B. Pejcharová Konference pro učitele AJ  P.A.R.K (Brno, 1 den, duben 2018) 
Seminář pro učitele NJ (Moravská Třebová, 28. -29. 4. 2018) 
Jazykový a metodologický kurz pro učitele AJ – agentura TANDEM (Praha, 1 týden, 
srpen 2018) 

Mgr. O. Prokopová Metodický kurz pro učitele RJ – ERASMUS+ (Lotyšsko, Riga, 1 týden, červen 2018) 
Ing. L, Slezák Seminář k nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, NIDV (Pardubice, 22. 3. 2018)  
Mgr. M. Svoboda Semináře k nové školské legislativě a hospodaření školy (Pardubice, průběžně celý 

školní rok) 
Mgr. M. Šplíchalová Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
Mgr. J. Štastná  Seminář pro učitele NJ (Moravská Třebová, 28. -29. 4. 2018) 
   Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
 Jazykový a metodologický kurz pro učitele NJ – agentura TANDEM (Praha, 1 týden, 

srpen 2018) 
 Deutschlehrertag – semináře pro učitele NJ (Praha, 7. 4. 2018) 
Mgr. P. Tišl Metodolodický kurz metody CLIL v rámci projektu Erasmus+ (Irsko, Dublin, únor – 

březen 2018) 
Mgr. J. Vavřín  Vzdělávací program Textový editor efektivně (Polička, květen - červen 2018) 
 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve dnech 4. – 10. září 2017 se zúčastnilo 8 studentek výměnného pobytu v německém Tangermünde. 
Jednalo se o druhou část společného projektu „Po stopách císaře Karla IV.“ s naší partnerskou školou. První 
část projektu se uskutečnila v září 2016, kdy přijeli němečtí studenti do Poličky a studenti obou škol pracovali 
společně na projektu, jehož cílem bylo seznámit se blíže s osobou císaře Karla IV., jeho životem či stavebními 
památkami na území České republiky. V zářijovém týdnu v roce 2017 projekt pokračoval v německém městě 
Tangermůnde, které je s císařem Karlem IV. úzce spojeno. Studenti absolvovali dvě přednášky o působení 
Karla IV. na území dnešního Německa a o významu a odkazu tohoto panovníka. Ubytování v rodinách 
umožnilo našim studentkám poznat život v německé rodině, její zvyky či tradice. V rámci poznávacího 
programu absolvovali studenti obou škol výlety do Magdeburku, Berlína a Stralßundu, kde navštívili mořské 
museum. Ke studentům se ve čtvrtek večer připojilo 7 učitelů našeho gymnázia, ti se zúčastnili výletu do 
města Stralßund a v sobotu potom každoročních oslav ve městě Tangermünde. Společně strávené dva večery 
učitelů obou škol přispěly k dalšímu rozvoji již tak velmi dobrých vzájemných vztahů. 

Adaptační kurzy tříd 1.A a 1.P se uskutečnily ve dnech 8. a 9. září 2017 v Hamrech (1.A)  a 24. a 25. 
září 2017 na Březinách (1.P).  
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Dne 11. října 2017 se vydalo 16 žáků třídy 2.A na jednodenní zájezd do německého Bautzenu. 
Pořadatelem zájezdu bylo Goethe - centrum Pardubice. Na programu byla prohlídka města, poté následovala 
hra v ulicích pro skupiny žáků jednotlivých škol, při které museli žáci prokázat své znalosti němčiny při plnění 
úkolů v centru města. Program byl zakončen zhlédnutím divadelní hry v místním divadle. V pozdních 
večerních hodinách se žáci vrátili do České republiky. 

Ve čtvrtek 19. října 2017 se naše škola představila veřejnosti na Přehlídce středních škol, která se 
konala již po několikáté v multifunkčním centru Fabrika 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 podmínkách přijímacího řízení apod. Škola rovněž 
rozeslala informační materiál všem spádovým základním školám a pozvala jejich žáky na Den otevřených 
dveří, který se konal 7. prosince 2017. Ten byl zaměřen nejen na prezentaci naší školy žákům 5. a 9. tříd ZŠ a 
jejich rodičům, ale i široké poličské veřejnosti.  

Žáci tříd 2.A a 6.P navštívili ve dnech 30. října až 3. listopadu 2017 v Brně Evropský veletrh 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017, na kterém prezentovaly své studijní obory nejen 
české, ale i zahraniční vysoké školy. 

V měsíci říjnu tříčlenný tým z poličského gymnázia v čele s Mgr. Miloslavem Svobodou dostal pozvání 
na britskou ambasádu na snídani s paní velvyslankyní. Naše gymnázium bylo na tuto akci vybráno jako jedna 
ze škol, ve kterých se nejvíce daří realizovat program pro mládež DofE (Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu). Během dvou let, kdy se DofE věnujeme, se do programu zapojilo 40 žáků naší školy. 

V úterý 31. 10. 2017 
převzalo z rukou prince Edwarda 
šest našich žáků prestižní zlaté 
ocenění Mezinárodní ceny vévody 
z Edinburghu (DofE). Místem 
slavnostního předávání byl 
Valdštejnský palác v Praze, sídlo 
Senátu České republiky. Princ 
Edward zde ocenil české studenty 
za dlouhodobý rozvoj v oblasti 
sportu, talentu a dobrovolnictví. 
Našimi oceněnými žáky byli Lenka 
Kvapilová, Karolína Kozáčková, 
Barbora Freundová (všechny ze 
7.P), Martina Drahošová, Markéta 
Svojanovská a Vojtěch Stodola 
(všichni ze 4.A).         

Naše gymnázium se zapojilo do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education 
Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a je 
připomínkou památky 1.5 milionu dětí, které zemřely při holocaustu. V rámci projektu se vysazují žluté 
krokusy, které svým tvarem a barvou připomínají Davidovu hvězdu. Dne  6. 11. 2017 se žáci 3.P vydali sázet 
cibulky krokusů před budovu poličského gymnázia. Krokusy skutečně na jaře rozkvetly a staly se živým 
uctěním památky obětí holokaustu. 

Dne 5. prosince 2017 připravili žáci 1.P pod vedením Mgr. Jany Galgociové mikulášskou nadílku pro 
ostatní žáky našeho gymnázia.  

V pátek 19. ledna 2018 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 11. 
října 2017 se zúčastnili veřejné sbírky na podporu programů pro nevidomé a slabozraké „Bílá pastelka“, v 
měsíci lednu 2018 „Tříkrálové sbírky“ organizované Oblastní charitou Polička a dne 21. března 2018 se 
zúčastnili sbírkového projektu „Pomozte dětem“, který společně organizují Nadace rozvoje občanské 
společnosti a Česká televize na podporu ohrožených a znevýhodněných dětí.  

Obr. 2   DofE – naši žáci s princem Edwardem 

https://www.pomoztedetem.cz/nros/
https://www.pomoztedetem.cz/nros/
https://www.pomoztedetem.cz/ceska-televize/
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Od 17. ledna do 21. února 2018 na našem gymnáziu proběhly pro uchazeče o studium přípravné 
kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na střední školy pro školní rok 
2018/2019 (pro oba obory vzdělání  79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium). 

Dne 1. února 2017 se uskutečnily pro zájemce z řad uchazečů o vzdělávání na naší škole přijímací 
zkoušky nanečisto. Zúčastnilo se jich celkem 105 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Poličky a jejího okolí. 
Pohovor k těmto zkouškám pod vedením našich pedagogů proběhl dne 7. února 2018.  

V pondělí 5. března 2018 pořádala naše škola pod vedením Ing. M. Škavrady, Ph.D., RNDr. M. 
Najbertové a za pomoci našich žáků 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 6. až 8. června 2018 závěrečného setkání na 
letním táboře na Baldě u Poličky.  

Ve dnech 12., 13., 16. a 17. dubna 2018 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 11. května 2018 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 v 
městském parku, sportovní soutěže a kulturní program na Palackého náměstí. 

Ve dnech 11. dubna 2018 a 2. do 9. května 2018 skládali žáci 4.A a 8.P písemné zkoušky společné 
části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky. Od 21. do 24. května 2018 (8.P) a od 28. do 30. května 2018 
(4.A) 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 5. června 2018. 

Ve dnech 4. – 9. května se uskutečnil již tradiční zájezd do Švýcarska. Čtyřicet pět žáků se zúčastnilo 
zájezdu, jehož cílem bylo poznat přírodní krásy, pamětihodnosti a také něco ze švýcarské tradice. Účastníci 
obdivovali nádherné scenérie Alp se zasněženými vrcholy, Ženevské či Luzernské jezero, města Bern, 
Luzern, Altdorf, Ženevu a další. Nechyběla ani ochutnávka švýcarské čokolády či sýrů z místní produkce. 
Nádherné slunečné počasí přispělo k příjemné atmosféře po celou dobu zájezdu.  

Ve dnech 17. až 22. června 2018 se žáci 7.P a 3.A zúčastnili pod vedením Mgr. L. Králové, RNDr. M. 
Jílka, Ph.D. a Mgr. P. Tišla vodáckého kurzu na Vltavě.  

Dne 22. 6. 2018 převzali při slavnostní ceremonii DofE, která se konala v Praze v Kaiserštejnském 
paláci, z rukou patronky Lejly Abbassové naši žáci J. Raaschová, S. Vykypělová, D. Nguyen, J. Halva, J. 
Toman (všichni 4.P) bronzové ocenění a Charlota Kleinová (6.P) ocenění stříbrné. 

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 dosahovali velmi dobrých 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 úpravy ŠVP pro 
základní vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvíjení aktivit žáků v mimotřídních a 
mimoškolních činnostech jako jsou soutěže, olympiády, odborné exkurze apod.  
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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. 
 

A. Úspěchy v soutěžích 
Český jazyk a literatura 
Olympiáda v českém jazyce 

Okresní kolo I. kategorie K. Pallová (4.P) 1. místo, A. Kastnerová (3.P) 
II. kategorie J. Edlman (8.P) 1. místo, A. Marešová (3.A) 

Krajské kolo I. kategorie K. Pallová (4.P) 10. místo  
II. kategorie J. Edlman (8.P) 2. místo a postup do celostátního kola  

Pardubické střípky (literární soutěž) 
II. kategorie A. Pallová (2.P) 1. místo 
III. kategorie K. Pallová (4.P) 3. místo 
IV. kategorie B. Báčová (5.P) 1. místo (výtvarná část) 
Účast: S. Grubhoffer, M. Mládková, N. Bočková, A. Andrlíková, B. Šváb, N. Kysilková, 
S. Mašek (všichni 3.P)  

O pardubický pramínek (literární soutěž) 
III. kategorie K. Pallová (4.P) 1. místo, M. Blandová 2.místo 
IV. kategorie K. Točfousová (7.P) 2. místo 

Hlinecký hrneček (literární soutěž)  
I. kategorie J. Jelínková (1.P) 3. místo 

O nejlepší studentskou esej (celostátní soutěž Knihovny Václava Havla) - téma 9. ročníku „Má pravdu ten, 
kdo má nejvíc lajků?“  

Účast: J. Konvalinka (4.A)  
Svitavská čtečka (literární soutěž) 

Účast: S. Vykypělová a J. Raaschová (obě 4.P) 
 
Základy společenských věd 
Olympiáda lidských práv 

Školní kolo Účast: žáci ZSV pr 4, O. Vodička, J. Krušina, A. Procházka (všichni 7.P) 
Ekonomická olympiáda  

Školní kolo účast 7 žáků 4. ročníku 
Krajské kolo J. Konvalinka (4.A), O. Dostál (8.P) 
Celostátní kolo J. Konvalinka (4.A) 21. místo 

Europa Secura - soutěž pro středoškoláky pořádaná Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM – tým 
žáků z 5. P (A. Fidranská, T. Ulrich, K. Světláková) – 4. místo 
 
Dějepis 
Dějepisná olympiáda 

Školní kolo A. Jílek a J. Červený (oba 4.P) – postup do okresního kola  
Komiksově-výtvarná soutěž CVH Malach - 6. ročník mezinárodní soutěže vyhlášené Centrem vizuální 
historie Malach – zapojeni E. Hájková, N. Bočková, S. Mašek, B. Šváb, S. Grubhoffer a Z. Mládková ze 3.P – 
dne 30. 1. 2018 přebrali v Praze ocenění S. Mašek a S. Grubhoffer za společné 3. místo 

 
B. Další aktivity 

Český jazyk a literatura 

 zapojení žáků gymnázia do pravidelného pořadu Listování – ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Polička 

 25. 9. 2017 – zájezd do Brna – Kmeny 90 – návštěva výstavy a divadelního představení 

 11. 10. 2017 – workshop v Městské knihovně Polička „Jak se rodí kniha“ – 1.P 
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 17. 10. 2017 – beseda s Erikem Taberym – ve spolupráci s o. p. s. Pontopolis 

 8. 3. 2018 – Divadelní klub – projekce filmu „Karel ze Sádku“ – nižší stupeň gymnázia 

 10. 4. 2018 – Studio Ypsilon, F. Kafka, A. Goldflam: Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 3.P 

 18. 4. 2018 – ve spolupráci s Tylovým domem Polička první návštěva večerního představení žáků 
třídy 1.P společně s jejich rodinnými příslušníky – hudební revue „Proč nemohu spát“ 

 31. 5. 2018 – beseda s novinářkou Markétou Kutilovou o současné situaci v Sýrii  

 12. 4. 2018 – Jeden svět na školách vyšší gymnázium film Mír s vámi, pak beseda s historikem P. 
Čornejem.  

 11. 4. 2018 – film Neslyšící syn pro nižší stupeň gymnázia, pak debata s Mgr. Michaelou Jirotkovou z 
organizace Tichý svět v Pardubicích. 

 17. 5. 2018 – literárně-historická exkurze nesoucí se ve stylu Lázní ducha pro třídy 3.A a 7.P   

 22. 6. 2018 – Beseda o netolismu – 1.P   

 28. 3. 2018 – Noc s Andrsenem – dle knihy Suzanne Collinsové Hunger Games – 2.P a 6.P 

 13. 6. 2018 – Beseda s Jindřichem Šídlem 

 Přednášky pro žáky maturitních ročníků na téma Manipulativní postupy v komunikaci, fake news, hoax 
– J. Sekanina, student MU Brno 

 Přednáška pro žáky 4.P na téma Mediální gramotnost – J. Švestka, student MU za tým Zvol si info 
 
Základy společenských věd 

 5. 10. 2017 – přednáška na téma duševní poruchy s p. Plecháčkem (Charita Polička) – SVS 4. ročník 

 9. 11. 2017 – beseda na téma zrakově postižených (pomůcky pro zrakově postižené, nácvik chůze s 
průvodcem, …) – Tyfloservis Hradec Králové – SVS 4. ročník  

 5. 1. 2018 – beseda s absolventem Gymnázia Polička RNDr. Jakubem Skalníkem, v současné době 
mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Bosně a Hercegovině 

 
Dějepis 

 13. ročník Měsíce filmu na školách s podtitulem Příběhy vzdoru – D pr 

 7. 11. 2017 – přednáška  kurátora výstavy „Národ se bránil“ Mgr. Davida Junka – ve spolupráci 
s Centrem Bohuslava Martinů – D pr 

 26. – 27. 3. 2018 – vzdělávací pobyt v Terezíně – 3.P  

 3. 4. 2018 – zapojení do projektu Univerzity do škol, přednáška Mgr. Šárky Raabové „Rok 1918 jako 
vítězství 1. emancipační vlny“ – D pr 

 15. 6. 2018 – exkurze do Prahy – beseda s pracovníky ÚSTRU, návštěva Památníku heydrichiády a 
Památníku na Žižkově – D pr 

 
 

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

Mgr. R. Jelínková, Mgr. E. Jiroušová, Mgr. Z. Machková, Mgr. B. Pejcharová, Mgr. O. Prokopová, Mgr. J. 
Vavřín. 

Úspěchy v soutěžích 
Soutěž v jazyce anglickém 

K. Kozáčková (7.P) kategorie III.A 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo,  
10. místo republikové finále 

L. Freundová (1.P) kategorie I.B 1. místo okresní kolo 
D. Nguyen  (4.P) kategorie II.B 4. místo okresní kolo 
L. Kvapilová (7.P) kategorie III.A 5. místo okresní kolo 
Š. Pejchar  (5.P) kategorie III.B 6. místo krajské kolo 

Soutěž v jazyce německém 
K. Pallová  (4.P) kategorie II.B 4. místo krajské kolo 
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J. Raaschová (4.P) kategorie III.C 1. místo krajské kolo, 2. místo republikové finále 
Soutěž v jazyce ruském 

D. Švábová  (5.P) kategorie SŠI 1. místo krajské kolo, 6. místo republikové finále 
P, Mládková (4.A) kategorie SŠII 2. místo krajské kolo 

Bücherwurm – soutěž v předčítání německého textu 
K. Pallová  (4.P) kategorie II. 4. místo republikové finále 

 
 

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

A. Úspěchy v soutěžích 
Matematika 
Matematická olympiáda 

Kategorie C – krajské kolo 
  R. Vrátný (1.A) 22. místo řešitel 

Kategorie Z9 – krajské kolo 
M. Jílek  (4.P) 15. místo řešitel 

Kategorie Z9 – okresní kolo 
M. Jílek  (4.P) 2. místo  úspěšný řešitel 

 Kategorie Z7 – okresní kolo 
L. Feltlová (2.P) 1. místo  úspěšný řešitel 
S. Grubhoffer (2.P) 3. místo  úspěšný řešitel 
A. Pallová (2.P) 9. místo  úspěšný řešitel 
A. Broklová (2.P) 15. místo úspěšný řešitel 

 Kategorie Z6 – okresní kolo 
J. Chadima (1.P) 3. místo  úspěšný řešitel 
M. Chalupník (1.P) 6. místo  úspěšný řešitel 
A. Andrlíková (1.P) 11. místo úspěšný řešitel 
V. Jílek  (1.P) 17. místo úspěšný řešitel 
A. Homolková (1.P) 20. místo řešitel 

Pythagoriáda 
Kategorie ZŠ 7 – okresní kolo 

M. Synek (2.P) 18. místo řešitel 
A. Pallová (2.P) 21. místo řešitel 

Kategorie ZŠ 6 – okresní kolo 
M. Chalupník (1.P) 2. místo  úspěšný řešitel 
A. Andrlíková (1.P) 3. místo  úspěšný řešitel 
J. Chadima (1.P) 14. místo řešitel 
M. Sodomka (1.P) 17. místo řešitel 

Klokan 
Kategorie Student – okresní kolo 

  A. Korábová (8.P) 8. místo   
Kategorie Junior – krajské kolo 

  M. Břeň  (2.A) 3. místo   
Kategorie Junior – okresní kolo 

  M. Břeň  (2.A) 2. místo   
  L. Kysilka (6.P) 3. místo   

J. Tulis  (2.A) 6. místo   
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  J. Dubják (5.P) 7. místo   
Kategorie Kadet – krajské kolo 

M. Jílek  (4.P) 5. místo   
Kategorie Kadet – okresní kolo 

M. Jílek  (4.P) 1. místo   
  E. Hájková (3.P) 4. místo   

Kategorie Benjamín – okresní kolo 
J. Chadima (1.P) 3. místo   
M. Synek (2.P) 5. místo   

Mates – matematická soutěž 
 Mates je matematická korespondenční soutěž pořádaná studenty Gymnázia v Poličce již několik let. 
Je určena pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Připravují ji studenti 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 
  A. Jílek  (4.P) 13. místo úspěšný řešitel 
Internetová matematická olympiáda 

Družstvo našich žáků ve složení V. Leinweber (4.A), M. Šimek (8.P), T. Navrátil (8.P), V. Leksová 
(7.P), J. Lorenc (6.P), M. Hegr (2.A), J. Tulis (2.A) se umístilo v konkurenci 215 týmů z celé republiky na 
pěkném 115. místě. 
 
Fyzika 
Fyzikální olympiáda 

Kategorie A – celostátní kolo 
M. Šimek (4.A) 40. místo 

Kategorie A – krajské kolo 
  M. Šimek (4.A) 6. místo  úspěšný řešitel 
  J. Šimek (4.A)  9. místo  

Kategorie C – krajské kolo 
  J. Lorenc (6.P) 1. místo  úspěšný řešitel 

Kategorie D – krajské kolo 
  M. Kysilka (1.A) 4. místo  úspěšný řešitel 
  M. Hromádková (1.A) 9. místo  úspěšný řešitel 

R. Vrátný (1.A) 15. místo úspěšný řešitel 
Kategorie E – krajské kolo 

D. Nguyen (4.P) 7. místo  úspěšný řešitel 
A. Jílek  (4.P) 10. místo úspěšný řešitel 

Kategorie E – okresní kolo 
D. Nguyen (4.P) 3. místo  úspěšný řešitel 
A. Jílek  (4.P) 4. místo  úspěšný řešitel 
M. Jílek  (4.P) 9. místo   

Kategorie F – okresní kolo 
J. Andrlík (3.P) 5. místo  úspěšný řešitel 

Festival vědy a techniky mládeže Pardubického kraje 
Družstvo ve složení J. Flídr, Š. Pejchar (oba 5.P) se úspěšně účastnilo v okresním kole s postupem do 

krajského kola, účast v krajském kole. 
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B. Další aktivity 

 Mgr. J. Sigl je členem krajské komise Fyzikální olympiády Pardubického kraje, vede korespondenční 
seminář Mates, byl vedoucí projektu J. Flídra a Š. Pejchara, se kterým se zúčastnili Festivalu vědy a 
techniky mládeže Pardubického kraje. 

 Ing. T. Dudkovi byla dne 3. 5. 2018 - pod č. j. MSMT-7119/2018-1-375 udělena MŠMT akreditace 
k provádění vzdělávacích programů: 
     1. Textový editor efektivně 
     2. Tabulkový kalkulátor efektivně 
     3. Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru 
a vydávání osvědčení o jejich absolvování. 

 Ing. T. Dudek a Ing. M. Bartoš absolvovali ECDL zkoušky za ztížených podmínek z ECDL modulů M2, 
M3, M4 a M7 (Praha, 17. 10. 2017) 

 Na podzim 2017 se Gymnázium Polička stalo akreditovaným testovacím střediskem ECDL se dvěma 
akreditovanými učebnami a se dvěma akreditovanými testery (Ing. Tomáš Dudek a Ing. Miroslav 
Bartoš). V červnu 2018 složili první zájemci z naší školy (12 žáků 5.P a 5 žáků 1.A) zkoušky ECDL 
z Modulu M2 Základy práce s počítačem a správa souborů. 
 

 

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, PhD., 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). 
 

A. Odborné exkurze a přednášky  
Biologie 

 exkurze: 
1.P – Vírská přehrada 
3.P – Praha – Neviditelná výstava 
4.P – Beskydy 
1.A – NP Šumava  
5.P – NP České Švýcarsko 
6.P – CHKO Pálava 
2.A – Karlštejnsko 
3.A a 7.P – Krakov – geologie okolí 
8.P – CHKO Pálava 
4.A a 8.P – CHKO Pálava 
Bi pr (3.A a 7.P) – MU Brno, Muzeum Mendelianum – atraktivní svět genetiky  
Bi pr (4.A a 8.P) – terénní exkurze přírodou Poličska 
BiS (4.A a 8.P) – exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy 

 přednášky: 
2.P – Holky z Venuše, kluci z Marsu - problematika dospívání 
3.P – Změny v období dospívání, pohlavně přenosné nemoci a prevence – MUDr. M. 
Findejsová 
1.P, 1.A – Denní režim a psychická zátěž - beseda s psycholožkou 
3.A, 7.P – Psychotropní látky a duševní poruchy – p. Plecháček, Charita Polička 
    Plánované rodičovství, sexuálně přenosné nemoci – MUDr. M. Findejsová 
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Bi pr (3.A, 7.P, 4.A, 8.P) a zájemci – Stres a jeho zvládání, návyky a závislosti všeho druhu – 
PhDr. Eva Maierová, PhD., UPOL Olomouc 

Chemie 

 exkurze: 
3.P – Spolana, a. s. Neratovice - seznámení s průmyslovou výrobou kyseliny sírové, 
hydroxidu sodného, chloru a PVC, kaprolaktamu. Odborná pracoviště VŠCHT Praha, Národní 
technická knihovna Praha. Pracoviště ÚCHP AV ČR a ÚEB AV ČR - Praha 
3.P – praktické cvičení na 1. LF UK, Praha – Čím se otrávil pacient? 
ChS (4.A, 8.P) – exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy  
Ch pr (3.A, 7.P) – exkurze do podniku Spolana Neratovice a VŠCHT Praha 

 přednášky: 
4.P – Životní cyklus plastů - přednáška a praktikum ÚTB Zlín 

Zeměpis 

 exkurze: 
3.P – dvoudenní geografická exkurze do Prahy. Přednáška o problematice cestovního ruchu 
na katedře geografie PřF UK, návštěva Letiště Václava Havla s odbornou exkurzí. 
2.A, 6.P – geografická exkurze na Jesenicko - Javornicko (7. – 8. 11. 2017). 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, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
              Obr. 3   Geografická exkurze tříd 2.A a 6.P – Hrubý Jeseník 

 
3.A, 7.P – Krakov a Osvětim – exkurze do regionu Malopolska. Geologická vycházka v okolí 
Krakova. Turistický ruch v Krakově a Malopolsku. Návštěva památníku v Osvětimi a poutního 
místa Kalwaryja Zebrzydowska. 

 přednášky: 
Beseda s Jakubem Skalníkem, současným velvyslancem ČR v Bosně a Hercegovině. 

 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

22 

 
B. Úspěchy v soutěžích  

Biologie 
Biologická olympiáda 

Olympiádu řešilo ve školních kolech celkem na nižším gymnáziu 9 žáků, na vyšším 2 žáci. Téma pro 
kategorii C a D bylo „Pohyb“, pro kategorie A a B „Když musíš, tak musíš aneb vylučování v přírodě“. 
 

kategorie D krajské kolo: Š. Jelínek (2.P)    8. místo,    A. Andrlíková (1.P)    17. místo
 kategorie C  okresní kolo: D. Nguyen (4.P)    3. místo     
   krajské kolo: D. Nguyen (4.P)    11. místo,   A. Kastnerová (3.P)    14. místo
 kategorie B krajské kolo: M. Trmačová (2.A)    3. místo     úspěšná řešitelka 

J. Tulis  (2.A)    4. místo     úspěšný řešitel 
kategorie A krajské kolo: K. Točfousová (7.P)    17. místo  

E. Plecháčková (3.A)    22. místo 
 
Soutěže v poznávání organismů pro nižší ročníky gymnázia a ZŠ 
Poznávání rostlin – oblastní kolo: Celkem 5 účastníků. Nejlépe si vedli v kategorii nejstarších M. Blandová 
(4.P) – 1. místo a  D. Nguyen (4.P) – 2. místo, v kategorii nejmladších M. Vopařilová (1.P) – 3. místo 
 
Středoškolská odborná činnost  
Žákyně L. Macháčková (4A) – obor Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času: „Péče 
o seniory“ –  krajské kolo – 3. místo 

 
Chemie 
Chemická olympiáda 

kategorie D okresní kolo: D. Nguyen (4.P)    8. místo     úspěšný řešitel 
A. Jílek   (4.P)    11. místo 

kategorie C školní kolo: D. Zahradník (1.A)    1. místo     úspěšný řešitel, postup do KK 
M. Kysilka (1.A)    2. místo     úspěšný řešitel, postup do KK 

 krajské kolo: M. Kysilka (1.A)    16. místo   úspěšný řešitel 
   D. Zahradník (1.A)    19. místo 
kategorie B školní kolo: J. Mládková (2.A)    1. místo     úspěšný řešitel, postup do KK 

L. Štěpánková (2.A)    2. místo     úspěšný řešitel, postup do KK 
krajské kolo: L. Štěpánková (2.A)    18. místo  

J. Mládková  (2.A)    20. místo 
 
Zeměpis 
Zeměpisná olympiáda 

Školního kola se zúčastnilo celkem 80 žáků 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). 

Do krajského kola probojoval 1. místem v okresním kole v kategorii D žák O. Vodička (7.P).. 
V krajském kole dosáhl na krásné 3. místo. V kategorii A se v okresním kole na 1. místě umístila L. Freundová 
(1.P), která nás poté reprezentovala i v kole krajském. 
 
Eurorebus 

Tým studentů tercie ve složení N. Bočková, S. Grubhoffer a N. Kysilková se kvalifikoval do krajského 
kola v kategorii 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. V krajském kole v Brně obsadili 8. místo. 
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e) Předmětová komise tělesné výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy 
 
Komise pracovala ve složení Bc. 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 3 lyžařských kurzů. Třídy 5.P a 1.A je absolvovali v 
Čenkovicích v Orlických horách. Kurz 2.P proběhl v Jablonci nad Jizerou. Pro žáky 3.A a 7.P byl uspořádán 
vodácký výcvikový kurz na řece Vltavě. V květnu se vyučující tělesné výchovy podíleli na přípravě a organizaci 
studentského majálesu. 
 Všichni učitelé průběžně zajišťovali sportovní reprezentaci školy a po organizační stránce zajistili řadu 
soutěží. K těm nejdůležitějším patří Středoškolská a Školská futsalová liga a okresní kola ve volejbalu žáků a 
žákyň základních i středních škol. 
 
Hudební výchova 
 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 a příprava na 
přijímací zkoušky na VŠ. Naši žáci mohou každý měsíc využívat slevu na vstupenky Kruhu přátel hudby po 
dobu celé koncertní sezóny. Divadelní klub již dlouho poskytuje 10 volných vstupenek na všechny jazzové 
večery. Letos měli žáci zdarma vstupné na všechny koncerty Martinů festu, pokud se podílely na tvorbě 
Studentských novin Martinů festu. 
 
 Školní výchovné koncerty, besedy, workshopy a další akce hudební výchovy 
 Žáci semináře z HV se podíleli na mnoha hudebních vystoupeních především v Poličce. Pěvecký sbor 
Juliettes v tomto školním roce odzpíval řadu vystoupení. Na hudebním doprovodu se podíleli především žáci 
výše uvedeného semináře.            
 V úterý 12. září 2017 žáci nižšího gymnázia navštívili v rámci Mime Festu představení Déja vu v 
Tylově domě. Klasickou pantomimu představili Bodecker a Neander (D, Fr), spolupracovníci legendárního 
mima Marcela Marceaua.  
 Od 12. do 14. září 2017 jsme navštěvovali Street Dance workshop s tanečníkem a choreografem 
Araiem, který je dvojnásobným mistrem světa v Elektric Boogie. 
               Žáci vyššího gymnázia se v pátek 15. září 2017 účastnili v Divadelním klubu představení o dvou 
robotech Robo Erectus. 
 Od pondělí 25. září 2017 jsme navštěvovali výstavu Martinů cestovatelem v Centru Bohuslava Martinů 
Polička. 
 V pátek 6. října 2017 se uskutečnil v aule gymnázia workshop, na kterém se představil hráč klasické 
španělské kytarové školy z Nizozemí Serge Heman. Výuka proběhla v angličtině. 
 V sobotu 2. prosince 2017 pěvecký sbor vystoupil na poličském náměstí při rozsvěcení vánočního 
stromu. 
 Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se uskutečnil Den otevřených dveří, v aule muzicírovali především žáci 
semináře z HV. 
 V úterý 19. prosince 2017 se v aule uskutečnil další kytarový workshop vedený v angličtině 
novozélandského hráče Tristana Lee. 
              V pátek 17. prosince 2017 na Poličské vomladině v Divadelním klubu mimo jiné zazpíval sbor a 
zahrály kapely našeho gymnázia.  Finanční příspěvek 6000 Kč z vybraného vstupného organizátoři věnovali 
Unicef. 
 V pátek 19. ledna 2018 náš pěvecký sbor zahájil Studentský ples v Tylově domě. 
  Ve čtvrtek 22. března 2018 se uskutečnil zájezd na baletní představení 4 Elements do Mahenova 
divadla v Brně.  
  V pátek 23. března 2018 v Divadelním klubu proběhl již třetí kytarový workshop tentokrát Tomislava 
Zvardoně. 
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 Ve středu 28. března 2018 jsme zorganizovali v aule oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2018. 
Výhry získali v různých kategoriích: V. Klimešová, A. Vávrová, J. Kopecký, B. Princlová, M. Divoká, D. 
Kuttelwascherová, A. Kučerová, M. Vopařilová, N. Kysilková, M. Kvasničková, E. Hájková, A. Putnová, D. 
Švábová, E. Plecháčková. 

Ve středu 21. března 2018 v aule se uskutečnil Absolventský koncert žáků ZUŠ Bohuslava Martinů. 
Na příčnou flétnu zahrála R. Grubhofferová, na housle V. Demelová, na klavír T. Navrátil a další.  
 Ve středu 4. dubna 2018 v aule proběhla akce s názvem Studentské Otvírání studánek. Žákyně 
hudebního semináře přiblížily dílo Bohuslava Martinů a Miloslava Bureše dopoledne žákům 9. tříd ZŠ z 
Poličky a okolí a odpoledne potom zájemcům z řad poličské veřejnosti. 
 Ve středu 18. dubna 2018 jsme navštívili v rámci festivalu Polička Jazz představení s názvem Proč 
nemohu spát, na kterém vystoupil soubor Ježkovy stopy.  
 V dubnu a květnu žáci pod vedením Mgr. Ellen Erbesové připravovali a realizovali již druhý ročník 
Studentských novin při Martinů festu. V pěti číslech časopisu vytvořili 16 rozhovorů, 18 článků, nafilmovali 6 
hudebních akcí. S korekturami pomohla Mgr. Marcela Šplíchalová a s grafickou úpravou Ing. Miroslav Bartoš. 
Elektronickou podobu měla na starosti Doc. Monika Holá, muzikoložka Centra Bohuslava Martinů. 
 Poslední koncert pěvecký sbor Juliettes odzpíval 14. června 2018 v aule spolu s mužským sborem z 
Jimramova Vocatus Ecumenicus. 
 V pondělí 25. června 2018 žáci sexty odehráli hudebně výchovnou pohádku Lotrando a Zubejda pro 
poličské mateřské školy.  
 
Výtvarná výchova 
 V letošním roce jsme ve výtvarné výchově pokračovali ve spolupráci s městskou galerií, knihovnou a 
muzeem v Poličce (viz níže). 
   

A. Úspěchy v soutěžích 
Pardubické střípky B. Báčová (5.P)  1. místo IV. kategorie (výtvarná část) 

 
B. Další akce 

 70. výroční Umělecký salón Polička (návštěvy výstav a workshopy – 2.P, 3.P, 4.P, 5.P, 6.P) 

 Výstava fotografií R. Vana Slyšet pohyb v rámci festivalu Mime fest 2017 (6.P) 

 Z. Sion – Obrazy ze studentských let (návštěvy výstavy a workshopy – 2.P, 3.P, 4.P, 5.P, 6.P) 

 Návštěva filmového představení Hmyz – experimentální film J. Švankmajera (6.P) 

 Moderní architektura Litomyšle – přednášky a prohlídka moderních architektonických objektů, zhlédnutí 
některých výstav v rámci akce Výtvarná Litomyšl (5.P, 6.P) 

 Známé i neznámé podoby R. Pilaře – workshop a výklad v CBM (6.P) 

 e–Twinning – zapojení se do mezinárodního projektu v rámci výtvarné výchovy s třídou 5.P  

 T. Junková, studentka MU Brno – konzultace a hodnocení výkladu a workshopu pro žáky gymnázia 

 Spolupráce při vytváření Studentských novin v rámci Martinů festu (výtvarné práce žáků 5.P) 

 Výzdoba Tylova domu na Studentský ples 

 Výstava výtvarných prací na Den otevřených dveří + prezentace předmětu výtvarná výchova 

 Výzdoba tříd a výzdoba prostor školy 
 

 

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. 
 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

25 

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. – 40. místo) 

Olympiáda z českého 
jazyka 

K. Pallová (4.P)  
    1. místo (kat. I.) 
J. Edlman (8.P)  
    1. místo (kat. II.) 

J. Edlman (8.P)  
    2. místo (kat. II.) 

 

O pardubický pramínek  K. Pallová (4.P)  
    1. místo (kat. III.)  
M. Blandová (4.P)  
    2. místo (kat. III.) 
K. Točfousová (7.P)  
    2. místo (kat. IV.) 

  

Pardubické střípky  A. Pallová (2.P)  
    1. místo (kat. II.)  
K. Pallová (4.P)  
    3. místo (kat. III.)  
B. Báčová (5.P)  
    1. místo (kat. IV.) 
(výtvarná část) 

 

Hlinecký hrneček  J. Jelínková (1.P)  
    1. místo (1. kat.) 

 

Ekonomická olympiáda   J. Konvalinka (3.A) 
    21. místo  

Europa Secura   A. Fidranská, T. Ulrich, 
K. Světláková (všichni 5.P) 
    4. místo 

Komiksově-výtvarná 
soutěž CVH Malach 

  E. Hájková, Z. Mládková,  
S. Grubhoffer,  B. Šváb, 
S. Mašek (všichni 3.P) 
    3. místo  

Soutěž v jazyce 
anglickém  

L. Freundová (1.P) 
    1. místo (kat. I.B) 
K. Kozáčková (7.P) 
    1. místo (kat. III.A) 

 K. Kozáčková (7.P) 
    1. místo (kat. III.A) 

K. Kozáčková (7.P) 
    10. místo (kat. III.A) 

Soutěž jazyce 
německém 

 J. Raaschová (4.P)  
    1. místo (kat. II.C) 
K. Pallová (4.P) 
    4. místo (kat.II.B) 

J. Raaschová (4.P) 
    2. místo (kat. II.C) 

 

Soutěž v jazyce ruském   D. Švábová (5.P) 
    1. místo (kat. SŠI) 
P. Mládková (4.A) 
    2. místo (kat. SŠII) 

D. Švábová (4.P) 
    1. místo (kat. SŠI) 

 

Bücherwurm  
soutěž v předčítání 
německého textu  

  K. Pallová (4.P) 
    4. místo (kat. II) 

Matematická olympiáda M. Jílek (4.P) 
    2. místo (kat. Z9) 
L. Feltlová (2.P) 
    1. místo (kat. Z7) 
S. Grubhoffer (2.P) 
    3. místo (kat. Z7) 
J. Chadima (1.P) 
    3. místo (kat. Z6) 
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Pythagoriáda M. Chalupník (1.P) 
    2. místo (kat. ZŠ 6) 
A. Andrlíková (1.P) 
    3. místo (kat. ZŠ 6) 

  

Klokan M. Břeň (2.A) 
    2. místo (kat. Junior) 
L. Kysilka (6.P) 
    3. místo (kat. Junior) 
M. Jílek (4.P) 
    1. místo (kat. Kadet) 
J. Chadima (1.P) 
    3. místo (kat. Benjamín) 

M. Břeň (2.A) 
    3. místo (kat. Junior) 
M. Jílek (4.P) 
    5. místo (kat. Kadet) 

 

Fyzikální olympiáda D. Nguyen (4.P) 
    3. místo (kat. E) 

  

J. Lorenc (6.P) 
    1. místo (kat. C) 
M. Kysilka (1.A) 
    4. místo (kat. D) 

M. Šimek (7.P) 
    40. místo (kat. A) 

Biologická olympiáda D. Nguyen (4.P) 
    3. místo (kat. C) 

 

M. Trmačová (2.A)  
    3. místo (kat. B) 
J. Tulis (2.A)  
    4. místo (kat. B) 

 

Středoškolská odborná 
činnost (SOČ) 

 L. Macháčková (4.A) 
    3. místo (Pedagogika, 
psychologie, sociologie,…)  

 

Zeměpisná olympiáda O. Vodička (7.P) 
    1. místo (kat. D) 
L. Freundová (1.P) 
    1. místo (kat. A) 

O. Vodička (7.P) 
    3. místo (kat. D) 

 

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

 

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 

19. 10. 2017 Okresní kolo Fotbalu SŠ – Pohár J. Masopusta – naši fotbalisti se umístili na 2. místě. 
02. 11. 2017 Krajské kolo ve stolním tenisu v Chrudimi. V kategorii středních škol naše trio Hrstka, 

Dostál a Ulrich T. vybojovalo bronzovou medaili. O stupínek úspěšnější byla naše trojice – 
Ulrich O., Myška, Jílek – v kategorii IV. 

21. 11. 2017 Oblastní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd. Naši chlapci se umístili v konkurenci pěti škol 
na pěkném 2. místě.  

23. 11. 2017 Oblastní kolo ve florbalu žákyň 8. - 9. tříd. Z pěti přihlášených družstev skončila děvčata 
na 3. místě. 

24. 11. 2017 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd v Litomyšli. V oblastním kole naši florbalisté 
obsadili nepopulární 4. místo. 

05. 12. 2017 Okresní ve volejbalu chlapců a dívek SŠ – Oba turnaje se konaly ve sportovní hale naší 
školy. Družstvo dívek obsadilo 1. místo a po delší odmlce postoupilo do krajského kola. 
Chlapci skončili na místě třetím.  

07. 12. 2017 Mezitřídní florbalový turnaj k příležitosti Dne otevřených dveří. Ze čtyř zúčastněných 
týmů si vítězství odneslo družstvo Bennovy klobásy (3.P). 

11. 12. 2017 Okresní kolo ve florbalu chlapců a dívek SŠ. Zde nás reprezentovalo družstvo dívek, 
které vybojovalo 4. místo. 

14. 12. 2017 Krajské kolo ve volejbalu dívek SŠ – po zaslouženém postupu z okresního kola jsme 
neudělali ostudu a ze sportovní haly ve Slatiňanech jsme si odvezli stříbrné medaile. Naši 
školu reprezentovaly: K. Dvořáková, K. Lidmilová, M. Svobodová, T. Tutková, Š. Kučerová, 
A. Korábová, V. Korábová, V. Kysilková, Markéta Štejdířová  (okr. kolo), Michaela 
Štejdířová (okr. kolo), M. Dvořáková (okr. kolo) 
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                                                               Obr. 4   Krajské kolo ve volejbalu dívek SŠ – družstvo Gymnázia Polička 

 
15. 12. 2017 Školská futsalová liga 7 – 1. kolo. V domácím prostředí získali naši chlapci 2., 

nepostupové místo.  
19. 12. 2017 Školská futsalová liga 9 – 2. kolo. V konkurenci tří týmů naši futsalisté 2. místem jen 

těsně nepostoupili do divizního finále.  
09. 01. 2018 Krajské kolo v šachu družstev středních škol. V prostředí svitavské Fabriky obsadili naši 

šachisté v kategorii SŠ krásné 4. místo. (Švanda O., Tulis, Švanda A., Feltl). 
 Družstvo mladších šachistů v kategorii ZŠ ve složení Švanda O., Švanda A., Sodomka a 

Grubhoffer získalo v okresním kole vynikající 2. místo. 
22. 01. 2018 Středoškolská futsalová liga – 3. kolo. Po postupu z předchozích dvou kol bylo třetí 

místo v tomto turnaji pro naše futsalisty konečné. 
01. 03. 2018 Oblastní kolo v basketbalu žákyň a žáků IV. kategorie. Obě družstva získala třetí místo.  
07. 04. 2018 Republikové finále ve sportovní gymnastice ZŠ v Praze. Naše děvčata ve složení 

Cihlářová M., Procházková N., Machková K., Kotvová K. jela sbírat zkušenosti a přivezla 
pěkné 11. místo. 

10. 04. 2018 Okresní ve volejbalu chlapců a dívek IV. kategorie. V domácí hale jsme měli zastoupení 
v pouze v kategorii chlapců, kteří získali 4. místo. 

22. 05. 2018 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 14. místo.  

04. 05. 2018 Oblastní kolo 50. ročníku Poháru rozhlasu s ČP v atletice žactva. Účastnili jsme se ve 
všech kategoriích. Tentokrát nepostoupilo z oblastního kola žádné z našich družstev. 
Nejblíže postupu do okresního kola bylo družstvo starších žáků a žákyň. 
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11. Výchovné poradenství  

 
 Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Marta Najbertová.  
 V průběhu celého školního roku studovalo na naší škole celkem 7 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 1 žákyně měla IVP bez úpravy ŠVP, žádný žák neměl upravené podmínky státní části maturity 
(PUP). 

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 se SVP, se zdravotním postižením a žáků talentovaných  

 nastavení PO pro žáky se SVP aj., kontrola plnění 

 koordinace IVP  

 beseda s žáky primy a 1.A na téma: „Metodika efektivního učení, denní režim a zvládání zátěže“ – Mgr. 
V. Tvrdíková,  27. 2. – prima, 13. 2. – 1.A., následná konzultace s přednášející, evaluace  

 organizace dvoudenních adaptačních kurzů pro primu a 1.A (září 2017), sledování adaptace nových žáků 
vzhledem k novému prostředí na gymnáziu 

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

 průběžné sledování školní neúspěšnosti  

 poskytování odborné individuální porady žákům s problematickým prospěchem či chováním 

 poradenská činnost rodičům žáků s problémovým chováním či prospěchem 

 monitoring nadaných žáků, poradenská činnost (zapojení do aktivit) 

 sledování sociálních vztahů v sekundě, kvartě a 2.A, koordinace řešení (sestavení pravidel chování 
v sekundě přineslo žádoucí pozitivní výsledek) 

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

 poradenská činnost pro žáky z kvarty přestupující na jinou SŠ  

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

 poradenská činnost pro žáky ohledně volby profesních předmětů a seminářů 

 organizace besedy „Roadshow“ VUT Brno na gymnáziu – prosinec 2017 (celkem 45 žáků) 

 organizace testů profesní orientace pro 2.A a sextu  

 organizace návštěvy veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně pro žáky 
sexty, 2.A, septimy a 3.A 

 spolupráce s UPOL – katedra psychologie – celonárodní výzkum netolismu UPOL (23. 2. pět tříd, 28. 5. 
tři třídy) 

 vyhodnocování úspěšnosti maturitní zkoušky a přijímacího řízení na VŠ a VOŠ 

 prezentace školy na přehlídce středních škol ve Svitavách dne 19. 10. 2017  

 spoluúčast na organizování a průběhu Dne otevřených dveří (7. 12. 2017) – seznámení rodičů a 
uchazečů s ŠVP a podmínkami studia na naší škole, s principy a průběhem přijímacího řízení pro školní 
rok 2018/2019 

 spolupráce s rodiči – účast na setkání s rodiči a nováčky primy a 1.A v červnu 2018 - informovaný 
souhlas o poradenských službách VP, osobní pohovory s rodiči problémových či talentovaných žáků 

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

 vytváření a vedení dokumentace VP – PO, zápisy z pohovorů aj. 

 průběžné podávání informací o výukových či výchovných problémech žáků vedení školy a kolegům na 
pedagogických poradách, informace o žácích se SVP – podklady pro PO žáků 

 poradenství pro kolegu, který si doplňoval pedagogické vzdělání 

 poradenství pro kolegy řešící výchovný či vzdělávací problém žáků gymnázia 

 konzultace s předsedkyní studentské rady   
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 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 

 moderování slavnostního předávání maturitních vysvědčení 5. 6. 2018 

 doprovod žáků odměněných za vynikající aktivity městem Polička 

  III. a IV. 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, atd.) 

 vyplnění anketního formuláře výchovného poradce pro ČŠI 

 vedení webových stránek výchovného poradce  

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

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

 spoluvytváření Krizového plánu školy s ŠMP 

  úpravy ŠVP pro nižší i vyšší stupeň gymnázia – zpracování oddílu Žáci se SVP a žáci nadaní a 
mimořádně nadaní 

 šetření: Porušení vnitřního řádu školy při výuce chemie – 1.A aj. 

 vyplnění dotazníku pro VP Karierové poradenství pro Národní ústav pro vzdělávání 

 organizace „Vrstevnického programu na Gymnáziu Polička“ – podání 3 žádostí o finanční dotaci, 
organizace třech dvoudenních akcí, koordinace preventivních programů na ZŠ a SŠ v regionu  

 úzká spolupráce s ŠMP 
 

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

Technické obory 12 

Přírodovědní obory 2 

Mendelova univerzita 3 

Pedagogické obory 1 

Právnické obory 2 

Ekonomické obory  4 

Lékařské obory 3 

Celkem 27 

 
4.A  

Technické obory + MFF 5 

Přírodovědní obory 2 

Mendelova univerzita 1 

Lékařské obory + fyzioterapie 1 + 1 

Psychologie 3 

Veterinární obory 1 

Právnické obory 3 

Humanitní obory 2 

Pedagogické obory 4 

Ekonomické obory 1 

Zaměstnání 1 

Celkem 25 
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Vzdělávací akce výchovné poradkyně:  

 Seminář pro VP – „Novinky pro VP“ – certifikát, PPP Ústí n. O., 4. 10. 2017  

 Seminář pro VP – „Inkluze“ – certifikát, Svitavy, PPP Ústí n. O., 6. 2. 2018  

 III. a IV. 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. a 13. 4. 2018   

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

 

12. Prevence sociálně patologických jevů  

 
Funkci školního metodika prevence sociálně patologických jevů vykonává Mgr. Erika Jiroušová.  
Preventivní aktivity vycházely z Minimálního preventivního programu Gymnázia Polička pro školní rok 

2017/2018. Prevence rizikového chování je nedílnou součástí každodenní pedagogické praxe během 
vyučování i na akcích, které nejsou součástí běžné výuky. Patří mezi ně besedy, exkurze, školní výlety, 
sportovní kurzy, kulturní představení, charitativní akce, nebo i volitelné programy typu Duke of Edinburgh 
Award, či Ukliďme Česko. 

Tradiční součástí preventivního programu na naší škole je vrstevnický program. V jeho rámci 
proškolení dobrovolníci z řad žáků vyššího stupně gymnázia vedou preventivní programy pro mladší žáky 
nejen naší školy. Mezi tyto akce lze jmenovat adaptační kurz pro primu a první ročník, nebo víkendové 
Psychohrátky s protidrogovým zaměřením každoročně organizované pro žáky sekundy. V tomto školním roce 
proběhly Psychohrátky již po dvacáté. 

Byly podány žádosti o podporu grantových projektů. Město Polička podpořilo preventivní vrstevnické 
programy — konkrétně Psychohrátky, proškolení nových lektorů vrstevnického programu a nadstavbový kurz 
pro již aktivní lektory. Krajský úřad Pardubického kraje podpořil částkou 5000,- Kč adaptační kurzy pro nové 
ročníky následujícího školního roku. 

Na gymnáziu je zřízeno školní poradenské pracoviště, na kterém se pravidelně schází školní metodik 
prevence, výchovná poradkyně a vedení školy. Úzce spolupracujeme i s Mgr. V. Tvrdíkovou, pracovnicí 
Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. 

 
 

13. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

 
Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy provedla dne 30. 10. 2017 plánovanou kontrolu 

plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Kontrolované období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2017. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Protokol o kontrole č. 749/17/668 ze dne 15. 11. 2017 je uložen u ředitele školy.  

  
Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2017 provedla prověrková komise ve 

dnech 22. až 23. 11. 2017 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 23. 11. 2017.    

 
Ve dnech 20. až 24. 11. 2017 se uskutečnil vnitřní audit, který byl zaměřen na čerpání finančních 

prostředků na pořízení vybraného spotřebního materiálu. Kontrolované období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017. 
Auditem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Audit provedl interní auditor RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D. Zpráva o 
zjištěních z vykonaného auditu ze dne 27. 11. 2017 je uložena u ředitele školy. 
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Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 12. – 14. 12. 2017 
a 14. - 15. 6. 2018. 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.  

 
Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje provedli ve dnech 2. 3. 2018 až 

11. 5. 2018 pracovníci kanceláře ředitele úřadu a pracovníci odboru školství Pardubického kraje řádnou 
kontrolu v samostatné působnosti na úseku hospodaření. Kontrola byla vykonána na základě zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 15 odst. 2) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období rok 2017 a 
aktuální stav. Nedostatky jsou uvedeny v protokolu č. 35/2018 ze dne 14. 5. 2018, který je uložen u ředitele 
školy.    

  
  

14. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2017) 

 

 

Provozní dotace  

Dotace na přímé náklady  16 595 002,00 Kč 

Dotace na provoz  3 381 900,00 Kč 

Příspěvky - podpora vzdělávání 522 633,00 Kč 

Účelové dotace  - úřad práce 177 643,00 Kč 

DZS – ERASMUS+ 150 818,70 Kč 

ESF - Šablony 51 349,00 Kč 

DofE 11 890,00 Kč 

Granty KRÚ 42 109,57 Kč 

Dotace celkem  20 933 345,27 Kč 

  
  

Hlavní činnost 

Náklady 

Mzdy  12 356 110,00 Kč 

OON 226 880,00 Kč 

Pojistné 4 255 623,00 Kč 

Ostatní náklady                    4 706 640,96 Kč  

Náklady celkem 21 545 253,96 Kč 

   

Výnosy 

Dotace celkem 20 933 345,27 Kč 

Ostatní výnosy (vlastní příjmy) 647 468,69 Kč 

Výnosy celkem 21 580 813,96 Kč 

 
 

 Výsledek hospodaření                          35 560,00 Kč  
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15. Školská rada 

 
Ve dnech 12. a 13. prosince 2017 proběhly volby do Školské rady Gymnázia Polička, ve kterých byli 

zvoleni noví zástupci a to Ing. Tomáš Dudek (zástupce pedagogických pracovníků školy) a Mgr. David Šafář 
(zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy). Zástupcem zřizovatele v nové školské 
radě byla jmenována Mgr. Markéta Linková. Nová školská rada zahájila svoji činnost na svém prvním 
zasedání, které proběhlo 29. ledna 2018 a na kterém byl jejím předsedou zvolen Ing. Tomáš Dudek.      

Zasedání původní školské rady proběhla ve školním roce 2017/2018 ve dnech 12. října 2017 a 4. 
prosince 2017, kterých se účastnili Mgr. Miloslav Svoboda (ředitel školy), JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. 
(předsedkyně školské rady), Mgr. Jan Sigl (člen školské rady) a Ing. Vladimír Cecha (člen školské rady).   

Zasedání nové školské rady proběhla ve školním roce 2017/2018 ve dnech 29. ledna 2018 a 
18. června 2018, kterých se účastnili Mgr. Miloslav Svoboda (ředitel školy), Ing. Tomáš Dudek (předseda 
školské rady), Mgr. Markéta Linková (členka školské rady) a Mgr. David Šafář (člen školské rady).   

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

 

16. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Projekt: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 
Ve školním roce 2017/18 bylo do programu DofE na naší škole zapojeno zhruba 34 žáků, a to na 

všech úrovních.  
Říjen byl pro 6 žáků velmi 

úspěšný měsíc, neboť se zúčastnili 
předávání zlatého ocenění v Praze. 
Ocenění převzali přímo z rukou prince 
Edwarda. Při následné recepci měli 
možnost s princem pohovořit a 
vyfotografovat se.  

V prosinci 2017 a červnu 2018 byli slavnostně oceněni další žáci naší školy, kteří splnili DofE na 
stříbrné a bronzové úrovni. Jednalo se celkem o 16 žáků. 

V květnu 2018 jsme se také zúčastnili akce Zažij DofE, kterou pořádá pražská organizace. Účastníci 
měli možnost vyzkoušet různé volnočasové aktivity, první pomoc a také vyslechnout zajímavé přednášky na 
různá témata. 

Na jaře 2018 byly uspořádány dvě expedice. Jednalo se o ostrou zlatou expedici na Jihlavsko, která si 
dala za cíl zkoumat paranormální jevy a o ostrou stříbrnou expedici do okolí Svojanova, jejíž cílem byl sběr 
odpadků. Obě expedice proběhly úspěšně a jejich účastníci tak mohou směřovat k úplnému splnění programu 
na dané úrovni. 

 
 

17. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Projekt: ERASMUS+  

Naše škola má dlouhodobou zkušenost 
s účastí pedagogů na školeních v zahraničí. 
V současné době tyto aktivity probíhají pod 
hlavičkou programu ERASMUS+ v rámci 
klíčové aktivity 1 – školní vzdělávání. 

Zaměřujeme se na dlouhodobější 
odborné kurzy vedené obvykle v cizích jazycích. Účastníky jsou učitelé cizích jazyků i odborných předmětů. 
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Cílem a výsledkem je oživení výukových metod, zvýšení jazykových kompetencí a vytváření profesionálních 
vazeb mezi pedagogy. 

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo 5 mobilit různorodého zaměření. 
 

Účastník Termín Země Náplň kurzu 
 

Petr Tišl, Mgr. únor/březen 
2018 

Irsko metoda CLIL (implikace cizího jazyka do 
výuky odborných předmětů), vylepšení 
specifické slovní zásoby 

Olga Prokopová, Mgr. červen 2018 Lotyšsko metodologický kurz ruského jazyka 

Zuzana Machková, 
Mgr. 

červenec 2018 Německo metodologický kurz německého jazyka 

Magdalena Jakubcová, 
Mgr. 

červen/červenec 
2018 

Velká Británie metodologický kurz anglického jazyka 

Romana Jelínková, 
Mgr. 

srpen 2018 Francie metodologický kurz francouzského jazyka 

 

Podle ohlasů účastníků je možné říci, že se jedná o velmi efektivně a smysluplně strávený čas a tím i 
dobře využité peníze daňových poplatníků. Celkový přidělený grant na projekt probíhající od 1. 6. 2017 do 31. 
5. 2019 pod číslem 2017-1-CZ01-KA101-034578 je 17 438 eur. 

O průběhu projektu a mobilitách jsou vydávány průběžné zprávy na webu školy a v měsíčníku 
Jitřenka. V plánu na prosinec 2018 je konference projektu pro pedagogy škol v Poličce a okolí. 

V dalším období zbývá ještě splnit tři výjezdy pedagogů. 
 
 

18. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 
Projekt: Gymnázium Polička - řízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří  
Na projekt je poskytnuta dotace ve výši 8 868 988 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. Předmětem projektu je vybudování učebny fyziky a modernizace stávajících laboratoří fyziky, 
chemie, biologie, dvou laboratoří výpočetní techniky, učeben chemie a 
zeměpisu, revitalizace zeleného prostranství školního dvora. Ve školním 
roce 2017/2018 byla dokončena většina výběrových řízení a byly 
realizovány veškeré stavební úpravy, které s projektem souvisejí.  

 
 
Projekt: KOUMES - kurzy, metodika, stáže učitelů Gymnázia Polička 
Na našem gymnáziu probíhá od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 projekt KOUMES - kurzy, metodika, stáže 

učitelů Gymnázia Polička, který je spolufinancován Evropskou unií. Výše částky schválené podpory, která je 
projektu přidělena, činí 879 870 Kč. Projekt je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Ve školním roce 2017/2018 se DVPP zúčastnili Ing. T. 
Dudek, Mgr. J. Galgociová, Mgr. M. Jakubcová, Mgr. Z. Kleinová, RNDr. M Jílek, PhD., Mgr. J Králová, Mgr. L. 
Králová, Mgr. O. Prokopová, Mgr. M. Šplíchalová, proběhla šablona Zapojení  ICT do výuky, šablona CLIL ve 
výuce (geografie a geologie). Realizovaly se stáže pedagogů na fakultách vysokých škol (RNDr. M Najbertová 
na Katedře biologie na PřF MU Brno, Mgr. J. Vavřín na Katedře geoinformatiky PřF UP Olomouc). 
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19. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání  
 

 Dne 1. srpna 2018 byla na škole založena základní organizace Českomoravského odborového svazu 
pracovníků ve školství, jejíž předsedou byl zvolen Mgr. Jan Sigl.  

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

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

 Škola má uzavřeny smlouvy o partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou Brno a s 
Univerzitou Hradec Králové. Cílem spolupráce je pomoc žákům při volbě pomaturitního vzdělávání, 
péče o nadané žáky, spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů apod. 

 Škola velice úzce spolupracuje s níže uvedenými institucemi: 
o Město Polička 
o Centrum Bohuslava Martinů Polička 
o Městská knihovna Polička 
o Městská galerie Polička 
o SVČ Mozaika Polička 
o Masarykova ZŠ Polička  
o ZŠ Na Lukách Polička 
o SOU a SOŠ Polička 
o Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička 
o Úřad práce Svitavy 
o Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 
o Městská policie  
o Policie ČR 
o Charita Polička 
o Ústav sociální péče Bystré 
o další organizace a partneři 

 
 
 

Schváleno školskou radou dne: 
 

Předseda školské rady: 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

     Mgr. Josef Dvořák 
                                                                                                    ředitel školy 


