
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
 

 

 

 

 
 

 

Výroční  zpráva 
 

o činnosti školy za školní rok 2018/2019  
 

 

 

 

 

 
 
 
Říjen 2019, Polička 
  



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
 
 
 

2 

Obsah                   strana 
 

1. Úvodní slovo          3 

2. Charakteristika školy a základní údaje o škole      4 

3. Přehled o kapacitě školy        6 

4. Vzdělávací program školy        7 

5. Personální zabezpečení činnosti školy       9 

6. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019      13 

7. Výsledky vzdělávání žáků         15 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků      17 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti       18 

10. Z činnosti předmětových komisí školy       27 

11. Výsledky olympiád, vědomostních a sportovních soutěží     39 

12. Výchovné poradenství         42 

13. Prevence sociálně patologických jevů       44 

14. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole      45 

15. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2017)    46 

16. Školská rada           47 

17. Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů     47 

18. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení    48 

19. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů    49 

20. Další aktivity školy         50 

21. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání      53  

  

  



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306                                               Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
 
 
 

3 

1. Úvodní slovo 

 
V úvodu této výroční zprávy mi dovolte vyjádřit radost, a zároveň nesmírnou míru zodpovědnosti ze svěření 
vedení tak významné a prestižní vzdělávací instituce, jakou bezpochyby Gymnázium Polička je. 
 

Předkládaná výroční zpráva za školní rok 2018/2019 obsahuje základní informace o škole, a zároveň mapuje 
dění v uplynulém školním roce, ve kterém si gymnázium připomíná 100. výročí od svého založení. 
 

Začátek školního roku byl spojen s dokončovacími stavebními pracemi, které probíhaly v rámci projektu IROP 
- „Gymnázium Polička - řízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří.“ Díky tomuto projektu došlo 
k značné modernizaci IT techniky a nového vybavení se dočkaly i další přírodovědné předměty. 
Zrekonstruovány byly laboratoře chemie, biologie, fyziky a učebny určené pro výuku informatiky. Zcela nově 
vznikla posluchárna fyziky se stupňovitým uspořádáním lavic a venkovní učebna uvnitř areálu školy.  
 

V průběhu roku pokračovala druhá fáze projektu „KOUMES – kurzy, metodika, stáže učitelů Gymnázia 
Polička“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů.  
 

Pokračovala účast pedagogů na školeních v zahraničí. Celkem osm mobilit sdružených pod názvem projektu 
„Dalším vzděláváním k úspěchu“ bylo realizováno díky programu ERASMUS+. 
 

Do zahraničí necestovali pouze pedagogové, ale cenné zkušenosti sbírali i žáci. Podzimní poznávací zájezd 
do Spojeného království poskytl mimo jiné i příležitost ke krátké zastávce na spřátelené škole Highlands 
Secondary School v Enfieldu, v Londýně. Nabídky Goethe Zentrum Pardubice využili studenti k návštěvě 
Drážďan, a do Salzburku se vydala početná skupina v době adventních trhů. Co do počtu sice menší, ale na 
počet dnů nejdelší pak byla výprava studentů na Loudoun International Youth Leaders Summit do Virginie 
v USA. 
 

Živo bylo ale i ve škole. Několika akcemi jsme si připomněli významné výročí naší země – 100 let od založení 
Československa. Proběhla oblíbená mikulášská nadílka, veselo bylo při adventních pondělcích či v poslední 
předvánoční den během zpívání na schodech. Proběhly oblíbené benefiční kavárničky, studentský majáles a 
nové tradici snad dala vzniknout studentská akce Vzhůru ke hvězdám.  
 

Nejlépe naplnili poslání školy studenti dosažením vynikajících výsledků v rámci studia a ziskem mnoha 
ocenění na soutěžích a odborných přehlídkách. Za zmínku jistě stojí úspěchy ve Středoškolské odborné 
činnosti a celá řada individuálních či skupinových umístění v přírodovědných, humanitních či sportovních 
soutěžích. 
 

Zájem o studium na Gymnáziu Polička projevili žáci základních škol a jejich rodiče jednak během Dne 
otevřených dveří, a také vysokou účastí na přípravných kurzech. Výsledkem je opětovné naplnění prvních 
ročníků druhý rok po sobě na maximální kapacitu.  
 

Zájem o školu ze strany veřejnosti, přátelská atmosféra ve škole a vynikající studijní výsledky jsou na prvním 
místě dokladem vysoké erudice pedagogů, kteří v průběhu celého roku odvádějí důslednou a vynikající práci, 
za což jim patří veliký dík. Je to právě jejich zanícení a nasazení, které pomáhá budovat dobré jméno školy a 
přispívá k předávání a podpoře kvalitního vzdělávání mladé generaci. Ruku v ruce s tím jde i podpora ze 
strany nepedagogických pracovníků, kteří jsou platnou součástí života školy a kteří svým neoddělitelným 
dílem napomáhají k vytváření přátelské a rozvíjející atmosféry školy. 
 
 Mgr. Josef Dvořák 
 ředitel školy 
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2. Charakteristika školy a základní údaje o škole 

 

a) Charakteristika školy 

 
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 (dále jen Gymnázium Polička) si ve školním roce 2018/2019 
připomene 100. výročí od svého založení. Škola navazuje na tradici učitelského ústavu, který byl založen 
v roce 1901 a na který v roce 1919 navázalo reálné gymnázium. Stavíme na dlouholeté tradici, ale zároveň 
vědomě a koncepčně usilujeme nejen o modernizaci vybavení školy, ale také o aktualizaci výukových metod a 
jejich zakomponování do výuky.  
 
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. V uplynulém 
školním roce byly v rámci projektu IROP - „Gymnázium Polička - zřízení a rekonstrukce odborných učeben a 
laboratoří“ zrekonstruovány a zmodernizovány učebny pro výuku přírodovědných předmětů a IT. 
 
Gymnázium Polička poskytuje všeobecné vzdělání ve dvou studijních oborech. Z celkového počtu 12 tříd 
probíhá výuka čtyřletého studijního oboru ve čtyřech třídách. Osmiletý studijní program je realizován v osmi 
třídách. Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je především příprava na navazující studium na vysoké 
škole. Mimo to usilujeme o to, aby byli naši studenti připraveni na reálný praktický život, a i proto jsou vedeni 
k samostatnosti, schopnosti analyzovat úkoly a činit efektivní rozhodnutí, za která umí nést následnou 
zodpovědnost. I toto je cílem volby profesních předmětů a seminářů, mezi kterými si studenti na konci druhého 
ročníku volí své profesní zaměření. Na škole jsou na vysoké úrovni kvalifikovanými pedagogy vyučovány cizí 
jazyky (anglický, německý, ruský a francouzský). Pro nadcházející školní rok bude na škole působit rodilá 
mluvčí ze Spojených států amerických.  
 
Celková kapacita školy je 386 žáků. Loňský školní rok zahájilo 338 studentů, z toho nižší stupeň osmiletého 
studia 120, vyšší stupeň 104, čtyřleté studium zahájilo 114 žáků. Školní rok ukončil stejný počet žáků.; 
  
Budovy školy jsou vybaveny počítačovou sítí s přenosovou rychlostí 1 Gb/s, která je připojena k internetu 
s přenosovou rychlostí 75/75 Mb/s. Škola provozuje vlastní poštovní server. Pro žáky i učitele je možné 
bezdrátové připojení k internetu přes školní Wi-Fi síť.   
 
Škola disponuje vlastní sportovní halou, kterou lze rozdělit výsuvnou 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 pro relaxační a volnočasové aktivity využívat klubovnu. K dispozici je také 
studovna, která je vedle přípravy na vyučování využívána rovněž badatelských kroužkem MAKERs. Své 
zázemí zde mají 3D tiskárny a je odtud také přístup do multimediálního studia.  
 
Stravování probíhá ve vlastní jídelně-výdejně v přízemí školy. Obědy jsou zajištěny dodavatelským způsobem 
z jídelny SOŠ a SOU Polička, odkud jsou obědy dováženy vlastními kapacitami. Zaměstnanci 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.  Na výběr je ve většině případů ze tří jídel, 
přičemž je brán zřetel na dietní potřeby strávníků.  
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Gymnázium se svými dalšími aktivitami a nabídkou kroužků snaží oslovit nejenom své žáky, ale také žáky 
poličských základních škol. Vedle toho do spádové oblasti patří další školy, s kterými se snažíme úzce 
spolupracovat. 
 
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 

 
 

b) Základní údaje o škole 

 
Název školy:  Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
Identifikátor zařízení: 600012859 
IČ školy:   62032178 
Škola sdružuje: Gymnázium    IZO místa: 000 401 048 
   Školní jídelna – výdejna  IZO místa: 150 078 072 
 
Adresa:   nábř. Svobody 306, Horní Předměstí, 572 01 Polička 
Zřizovatel školy:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Majitel budovy: Pardubický kraj – Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
 
Ředitel školy:               Mgr. Josef Dvořák  
Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Dudek 
Telefon:   461 722 102, 461 722 122     
Fax:    461 724 626      
E-mail:   info@gympolicka.cz  
Url:   http://www.gympolicka.cz 

Datová schránka: yusxjb9 
 
Výchovná poradkyně RNDr. Marta Najbertová 
Metodička primární Mgr. Erika Jiroušová 
prevence 
 
Školská rada:  předseda: Ing. Tomáš Dudek 

členové: Mgr. Markéta Linková, Mgr. David Šafář   

 

 

 

  

mailto:info@gympolicka.cz
http://www.gympolicka.cz/
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3. Přehled o kapacitě školy 

 

Přehled učeben (ve školním roce 2018/2019) 
 

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/kmenová učebna 34 Interaktivní tab. 

laboratoř Ch 1.NP 127 laboratorní cvičení z chemie 18  

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

1.A 1.NP 130 kmenová učebna 32 PC 

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

Sekunda 2.NP 205 kmenová učebna 32 notebook 

Kvarta 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 

4.A 2.NP 208 kmenová učebna 32 notebook 

5.P 2.NP 209 kmenová učebna 30 notebook 

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

Tercie 2.NP 211 kmenová učebna 32 notebook 

Septima 2.NP 212 kmenová učebna 32 Interaktivní tab. 

Prima 2.NP 213 kmenová učebna 32 Interaktivní tab. 

učebna fyziky 3.NP 305 učebna fyziky 32 Interaktivní tab. 

laboratoř Fy 3.NP 304 laboratoř fyziky 34 Interaktivní tab. 

2.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 

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

Oktáva 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 interaktivní tab. 

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   
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4. Vzdělávací program školy 

 

Na Gymnáziu Polička jsou vyučovány dva obory vzdělání. Obor Gymnázium s denní formou vzdělávání 
v délce čtyř let (79-41-K/41 Gymnázium)  a obor Gymnázium s denní formou vzdělávání v délce osmi let 79-
41-K/81 Gymnázium. 
 
Ve školním roce 2018/2019 škola otevřela jednu třídu osmiletého denního studia oboru vzdělání 79-41-K/81 
Gymnázium a jednu třídu čtyřletého denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. 

 
Počty žáků a tříd podle délky vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (stav k 30. 9. 2018)  
 

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

79-41-K/41  Gymnázium 4 roky 4 114 

79-41-K/81  Gymnázium 8 roků 8 224 

Celkem  12 338 

 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 
vyučované ve školním roce 2018/2019: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód:  79-41-K/41  
Název:   Gymnázium   Délka vzdělávání: 4 roky 
Číslo jednací:   G-738/2015 s účinností od 1. 9. 2015 počínaje 1. a 5. ročníkem                       
ŠVP:  Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 

306  
 
Kód:  79-41-K/41  
Název:   Gymnázium   Délka vzdělávání: 4 roky 
Číslo jednací:   G-782/2017 s účinností od 1. 9. 2017 počínaje 1. a 5. 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:   G-739/2015 s účinností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem                      
ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 

(1. – 4. ročník) 
 
Kód:  79-41-K/81  
Název:   Gymnázium   Délka vzdělávání: 8 roků 
Číslo jednací:   G-623/2018 s účinností od 18.6. 2018 počínaje 1. ročníkem                      
ŠVP:  „TRÁM“ - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží 

Svobody 306 (1. – 4. ročník) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 základy společenských věd - profesní 3 4.A+7.P seminář z dějepisu 3 

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 seminář z geografie 2 

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

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

4.A+8.P konverzace v anglickém jazyce 2 4.A+8.P seminář z hudební výchovy 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 

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 3.A+ 7.P umění argumentace a prezentace 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 
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5. 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. 2018 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2019. 
 
Přepočtení pracovníci  

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

 

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2018/2019 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2018) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 
Bartoš Miroslav, Ing. učitel pro stř. školy   IVT 18 

Borovská Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - HV 15 

Dudek Tomáš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy   IVT 15 

Dvořák Josef, Mgr. ředitel školy pro stř. školy   AJ 12 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy   HV - Ped 29 

Feltl Tomáš, Mgr. učitel pro stř. školy   Ch - Bi 17 

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

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ  - D 31         

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy   ČJ - AJ  23 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy   M - TV 19 

Jelínková Romana, Mgr. učitelka pro stř. školy   RJ 14 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy   M - F  18 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka + metodik prevence SPJ pro stř.. školy    AJ 17 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 24 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - VV 28         

Král Ladislav, Bc. učitel ----   ---- 12 

Králová Jana, Mgr. (mateř. dovolená) učitelka pro stř. školy    ČJ - ZSV 3 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy   Bi - TV 15 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy   M - D - Z 12        

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - D 23 

Najbertová Marta, RNDr. učitelka + výchovný poradce pro stř. školy   Bi  - Ch nad 32 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy   NJ - AJ  21 

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

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy   M - F 19 

Slezák Luboš, Ing. učitel pro stř. školy   IVT   28 

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

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy   Ch 18 

Pedagog. pracovníci 
interní 

Pedagog. pracovníci 
externí 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Přepočtení pracovníci 
celkem 

Pracovníci 
fyzické osoby 

A b a b a b a b a b 

26,71 27,68 0,05 0,33 9,25 9,25 36,01 37,26 41 42 
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Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - D  19 

Šťastná Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy   NJ - TV   32 

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy   Bi - Z - Geo  15 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy   AJ - Z 15 

 
Externí učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 
Feltlová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy   ČJ - D nad 32 

 
 

 

 

 

 

 

  

Pedagogický sbor gymnázia ve školním roce 2018/2019 
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Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2018/2019 
(stav k 31. 12. 2018) 

 
Příjmení, jméno Pracovní pozice 

Andrlíková Ivona pracovník v provozu výdejny stravy 

Chadima František správce budovy 

Jadrná Elena uklízečka 

Kulhánková Růžena uklízečka 

Alena Hauptová 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 2018/2019  

 
Od 10.6. 2018 nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr. Jana Králová. Od 1.9. 2018 ji na její pozici zastoupila 
Mgr. Jana Feltlová. Dne 31. 10. 2019 ukončila pracovní poměr paní Miluše Lidmilová. Na uvolněné místo 
nastoupila na částečný úvazek paní Alena Hauptová. Ke dni 16.2. 2019 ukončila pracovní poměr paní Růžena 
Kulhánková. Na její místo nastoupila od 19.2. 2019 Ludmila Novotná. Ke dni 31.7. 2019 ukončila pracovní 
poměr paní Marie Navrátilová. Na uvolněné místo uklízečky ve sportovní hale se z pozice uklízečky z hlavní 
budovy přesunula paní Marie Sejkorová. Ke dni 30.6. 2019 ukončil pracovní poměr správce budovy pan 
František Chadima. Na jeho místo nastoupil od 1.7. 2019 pan Antonín Makovský. Od letošního školního roku 
zažádala o snížení pracovního poměru z důvodu přiznání starobního důchodu Mgr. Božena Filipová. 
V návaznosti na NV č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního 
rozpočtu byly vzhledem k nárůstu půlených hodin od 1.9. 2019 přijata na částečný úvazek Bc. Radka 
Kozáčková a od 1.8. 2019 Mgr. Helena Martinů. Interní zaměstnankyní se stala Mgr. Jana Feltlová. 
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Třídy, přehled třídních učitelů a počet žáků v jednotlivých ročnících 
(k 30.9. 2018) 

 
Třída Třídní učitel Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

1.A Škavrada Michal, Ing., Ph.D. 31 10 21 

2.A Mgr. Michael Krška 29 12 17 

3.A Mgr. Jarmila Šťastná 28 13 15 

4.A Mgr. Petr Tišl 26 11 15 

1.P Mgr. Zuzana Machková 31 13 18 

2.P Mgr. Lenka Králová 30 13 17 

3.P Mgr. Marcela Šplíchalová 28 11 17 

4.P Mgr. Jan Vavřín 31 14 17 

5.P Mgr. Renata Jelínková 23 13 10 

6.P Mgr. Jan Sigl 28 14 14 

7.P Bc. Ladislav Král 26 14 12 

8.P Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. 27 6 21 

  338 144 194 

 
 

Přehled předmětových komisí 
(stav k 1. 9. 2018) 

 
Předmětová komise Předseda předmětové 

komise 
Členové předmětové komise 

Předmětová komise humanitních 
předmětů 

Mgr. Zdena Kleinová 
Mgr. J. Feltlová, Mgr. J. Galgociová, Mgr. J. Králová, Mgr. 
M. Krška, Mgr. Z. Machková, Mgr. M. Šplíchalová  

Předmětová komise cizích jazyků Mgr. Jarmila Šťastná 
Mgr. J. Borovská, Mgr. M. Jakubcová, Mgr. R. Jelínková, 
Mgr. E. Jiroušová, Mgr. Z. Machková, Mgr. B. Pejcharová, 
Mgr. O Prokopová, Mgr. J. Vavřín 

Předmětová komise matematiky, fyziky, 
informatiky a výpočetní techniky a 
deskriptivní geometrie 

Mgr. Jan Sigl 
Ing. M. 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 

Předmětová komise biologie, chemie, 
zeměpisu, geologie a geografie 

RNDr. Marta Najbertová 
Mgr. T. Feltl, Mgr. L. Králová, Mgr. M Krška, Mgr. P. Tišl, 
Ing. Michal Škavrada, PhD., Mgr. J. Vavřín 

Předmětová komise tělesné výchovy, 
výtvarné výchovy a hudební výchovy 

Bc. L. Král 
Mgr. E. Erbesová, Mgr. R. Jelínková, Mgr. Z. Kleinová, 
Mgr. I. Kozáková, Mgr. L. Králová, Mgr. J. Šťastná 
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6. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

  

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. 353/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších 
předpisů. Pro přijímací řízení byla v termínu daném prováděcím předpisem stanovena kritéria pro přijetí. 
Podobně jako v předchozích letech byl maximální počet bodů složen z bodů získaných v rámci jednotné 
přijímací zkoušky z předmětů matematika a český jazyk. Další body byly uchazečům uděleny za prospěch ze 
základní školy a za účast na soutěžích a dalších aktivitách. 

 
 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.  

 
 

 Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium  (I. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2019)...............................................................................................     58 
Konali jednotnou přijímací zkoušku ......................................................................................     58 
Počet přijatých celkem ..........................................................................................................     42  
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................     12  
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     30 
Přijímací zkoušky se konaly dne 12. a 15. dubna 2019.     

 

 Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (I. kolo) 
 
Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2019)...............................................................................................     62 
Konali jednotnou přijímací zkoušku ......................................................................................     59 
Počet přijatých celkem...........................................................................................................     42 
Počet přijatých na odvolání ...................................................................................................     12 
Odevzdali zápisový lístek celkem .....................................................................................…     31 
Přijímací zkoušky se konaly dne 16. a 17. dubna 2019.  
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Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2019) 

 
Přípravné kurzy a přijímací zkoušky nanečisto  
 
Již tradičně nabídlo Gymnázium Polička zájemcům o studium možnost přípravy na jednotné přijímací zkoušky 
v podobě přípravných kurzů a přijímacích zkoušek nanečisto. Zájem byl opět veliký. K přípravným kurzům do 
čtyřletého studia se přihlásilo 24 zájemců a do víceletého studia to bylo dokonce 31 uchazečů. Přípravné 
kurzy se sestávaly ze čtyř setkání, které probíhaly od 9. ledna do 20. února 2019. Jejich součástí byly také 
přijímací zkoušky nanečisto, které se uskutečnily 23. ledna 2019. Přijímací zkoušky do čtyřletého studia složilo 
70 žáků a do osmiletého 35. Výsledky zkoušek nanečisto s uchazeči rozebrali naši pedagogové.  

 

  

 
Obor vzdělání 

 
Délka vzdělání 

 
Přijato celkem 

Přijati ze základní školy 

Pardubický kraj mimo Pardubický 
kraj 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 30 29 1 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 31 31 0 

Celkem  61 60 1 
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7. 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 2018/2019 (k  30. 6. 2019) 
 

Třída Počet 
žáků 

 

Pochvala 
třídního 
učitele 

Pochvala 
ředitele 
školy 

Důtka 
třídního 
učitele 

Důtka 
ředitele 
školy 

2. stupeň 
z chování 

3. stupeň 
z chování 

Podmíněné 
vyloučení 

Vyloučení 
ze školy 

  I. 
pol. 

II. 
pol. 

I. 
pol. 

II. 
pol. 

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 31 0 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

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

3.A 28 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.A 26 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

prima 31 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sekunda 30 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tercie 28 0 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvarta 31 7 8 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvinta 23 0 4 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sexta 28 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

septima 26 3 5 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oktáva 27 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 338 19 72 10 33 2 1 5 10 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

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.  
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Výsledky vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (k 31. 8. 2019)  

 

Třída Počet 
žáků 

 

Prospěli  
s  

vyznam. 

Prospěli Neprospěli 
 

nepr. nekl. 

Opravná 
zkouška 

Průměrný 
prospěch  

Prům. počet 
zameškaných 

hodin na 
žáka 

1.A 31 8 22 1 0 0 1,940 87 

2.A 29 8 20 0 1 0 1,845 100,517 

3.A 28 5 23 0 0 0 2,066 94,215 

4.A 26 11 15 0 0 0 1,832 71,384 

prima 31 22 9 0 0 0 1,363 71,71 

sekunda 30 20 10 0 0 0 1,310 60 

tercie 28 9 19 0 0 0 1,798 82,928 

kvarta 31 14 17 0 0 0 1,531 82,484 

kvinta 23 9 13 1 0 1 1,846 72,435 

sexta 28 9 19 0 0 1 1,848 119,857 

septima 26 4 22 0 0 0 1,938 106,462 

oktáva 27 7 20 0 0 0 1,629 88,037 

Celkem 338 126 209 2 1 2   

 
Opravné zkoušky ve školním roce 2018/2019  
 

Termín opravné zkoušky Třída Počet žáků  Předmět(y) Prospěl(a) 
27. 8. 2019  7.P 1 Ma 1 

27. 8. 2016 6.P 1 Ch 1 

 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 10. a 11. dubna  
a 2. a 3. května 2019.  
 
K ústním zkouškám byli připuštěni všichni studenti obou maturitních tříd. Ústní zkoušky profilové části a 
společné části maturitní zkoušky se konaly ve dnech 20. až 23. května 2019. Předsedkyní zkušební komise ve 
třídě oktávy byla paní Mgr. Steklá z Gymnázia Svitavy. Ve třídě 4.A zastával funkci maturitního předsedy pan 
Mgr. Martin Bureš z Gymnázia Hlinsko. 

 

Třída Jarní termín Podzimní termín 

Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Počet 
žáků 

 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl 
 

Neprospěl 

4.A 26 12 11 1 1 0 1 0 

oktáva 27 17 10 0 0 0 0 0 

Celkem 53 29 21 1 1 0 1 0 

 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ žáků proběhlo v pátek 31. května 
2019 v aule gymnázia za účasti pedagogického sboru, rodičovské veřejnosti, místostarosty města Poličky a 
zástupců SRPŠ Gymnázia Polička. 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Vedení školy považuje za prospěšné, aby si pedagogové prohlubovali své odborné poznatky a vyměňovali si 
zkušenosti s kolegy v rámci sdílení příkladů dobré praxe. I proto se učitelé pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, přednášek, konferencí a školení. Pozornost byla i nadále věnována vzdělávání k novým maturitám. 
 
Pan Bc. Ladislav Král pokračoval ve studiu navazujícího magisterského studia oboru Tělesná výchova a sport 
na FTVS Praha. Paní Mgr. E. Jiroušová úspěšně zakončila 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. Paní Mgr. Romana 
Jelínková zahájila rozšiřující studium pro učitele OV a ZSV na Pedagogické fakultě UK, Praha. Pan Mgr. 
Josef Dvořák absolvoval jednoroční kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení na NIDV 
Pardubice.  
 
Přínosné bylo využití prostředků z projektu KOUMES, díky čemuž se do DVPP mohla zapojit širší skupina 
pedagogů. V rámci projektu Dalším vzděláváním k úspěchu realizovaného v programu ERASMUS+ se 
uskutečnilo celkem 8 mobilit. Jednotliví vyučující se po návratu formou prezentací podělili o nabyté poznatky a 
získané zkušenosti s ostatními kolegy. Za velmi přínosné lze také považovat organizaci dvou center kolegiální 
podpory na naší škole. Centrem zaměřeným na předávání poznatků v oblasti fyziky je Elixír do škol pod 
vedením RNDr. Miroslava Jílka, PhD. V oblasti přírodních věd, především pak z geografie, pomohl kolegy naší 
školy a škol v přilehlém okolí vzdělávat Mgr. Jan Vavřín v projektu Akademie souvislostí.  

 
Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích, workshopech a školeních: 
 
Ing. M. Bartoš  DofE Leader Camp, 2-4.11. 2018 

Počítač ve škole - celostátní počítačová konference (Nové Město na Moravě, 16. – 
18.4. 2019)  

  
Mgr. J. Borovská Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

Webinář: 10 tipů na poslední chvíli k maturitě  (6.3. 2019) 
Webinář: Dobrá příprava na konverzační aktivity NJ (19.3.2019) 
Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
Webinář: Lyricstraining pro začátečníky NJ (25.4. 2019) 
Metodicko–didaktický seminář „Jak rozmluvit žáky“ (Pardubice, 25.3.2019) 
Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 

 
Ing. T. Dudek Rozšíření akreditace testera ECDL o moduly: M6 Prezentace, M9 Úpravy obrázků, 

M12 Bezpečné používání informačních technologií (září)  
Bakalářská konference (Pardubice, 6. listopadu 2018) 
Školení k obsluze a správě nového serveru a nových IT zařízení pořízených v rámci 
konektivity SŠ (Polička, 14. ledna 2019, 2 dny) 
Počítač ve škole - celostátní počítačová konference (Nové Město na Moravě, 16. – 
18.4. 2019)  
Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ (CCV Pardubice, 28.2. 2019) 

 
Mgr. Josef Dvořák Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (NIDV Pardubice, září 

2018-květen 2019).  
   Nakopněte svoji školu (Litomyšl, 24.-26. 2. 2019) 

Odborná stáž na OA Karlín (OA Karlín, Praha – 4.-5. 3. 2019) 
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Mgr. E. Erbesová Akreditovaný kurz pro sbormistry (Litomyšl)   
 
Mgr. T. Feltl  Počítač ve škole 2019 (Gymnázium Nové Město na Moravě, 16.–18. 4. 2019) 
 
Mgr. B. Filipová  Školení předsedů maturitních komisí (NIDV Pardubice, 21.2. 2019) 
 
Mgr. J. Galgociová Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

Kdo si na nás brousí zuby? – Evropské centrum (Praha, 10. 6. 2019) 
 
Mgr. M. Jakubcová Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

DofE Leader Camp, 2-4.11. 2018 
Kurz pro zadavatele maturitní zkoušky AJ (leden 2019) 

   Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
 
Mgr. Renata Jelínková Matematické školení Techambition (20. 3. 2019) 
 
Mgr. Romana Jelínková Letní škola pro učitele FJ,  (Praha – Francouzský institut, 22. – 24.8. 2018) 
   DofE Leader Camp, 2-4.11. 2018 

E-learning: didaktika  FJ „Einseigner le francais d aujourd hui“  (Francie–Vichy, 
Université de CAVILAM, březen – duben 2019)  

   Seminář FJ – „La phonétique en de FLE“  (Pardubice, 8.6. 2019) 
Webináře: nakladatelství KLETT  - RJ (průběh šk. roku 2018/19) 
Seminář: „3. Klett konference učitelů ruštiny“ (Praha, 5.2. 2019) 
Rozšiřující studium pro učitele OV a ZSV, (CŽV, UK, Pedagogická fakulta)  

 
 
RNDr. M. Jílek, Ph.D. Konference Heuréky - účast a vystoupení (Náchod, 21. – 23. 9. 2018) 
    Metodický kurz CLIL (Cheltenham, Anglie, 21. 10. - 1. 11. 2018) 
   Kurz Heuréky (Praha, 2. - 4. 11. 2018) 
   Kurz lektorské Heuréky (Praha, 4. - 6. 1. 2019) 

Počítač ve škole - celostátní počítačová konference (Nové Město na Moravě, 16. – 
18.4. 2019)  
Konference Elixíru (Hradec Králové, 24. - 26. 5. 2019) 

 
Mgr. Erika Jiroušová Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (
   CCV únor 2018 – červen 2019 

Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
 
Mgr. Z. Kleinová Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 
   DofE Leader Camp, 2-4.11. 2018 
   Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
 
Bc. L. Král Studium 2. ročníku navazujícího magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a 

sportu (UK Praha, 2018/2019) 
 
Mgr. L. Králová  Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
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Mgr. M. Krška  Školení učitelů dějepisu lektory ÚSTR - Petr Sedlák, Jaroslav Najbert 
   Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 
¨   Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
 
Mgr. Z. Machková Metodicko–didaktický seminář „Jak rozmluvit žáky“ (Pardubice, 25.3.2019) 
 
RNDr. M. Najbertová Stáž na MU Brno -  oddělení molekulární biologie a genetiky a UJEP Hradec Králové 

katedra biologie, šablony III/2.8, celkem 60 hodin, (v průběhu školního roku) 
Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele stř. škol, (Př.f. MU Brno, 12. – 13. 9. 
2018) 
Odborný seminář pro VP, (PPP ÚnO, Svitavy, 17. 9.2018) 
Odborný seminář pro VP a ŠMP v Žamberku, (PPP ÚnO,  12. 2. 2019) 
Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

 
Mgr. B. Pejcharová Online + prezenční kurz „Hodnotitel ústní jazykové zkoušky AJ  (prosinec 2018, 

Pardubice leden 2019, únor 2019) 
   Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 

Seminář „Train or Practise“ příprava na maturitní zkoušku  (Brno, 3.6. 2019) 
   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
 
Mgr. O. Prokopová Konference „Leading the way“  (Brno, 29.8. 2018) 
 
Mgr. M. Šplíchalová Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

Seminář Výzvy občanského vzdělávání (Evropský dům, Praha. 7. 5. 2019) 
 
Mgr. J. Štastná Seminář didaktika NJ, reálie Německa a hospitace na školách ve Freiburg (Německo, 

Baden – Württemberg, 21. – 27. 10. 2019) 
Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

   Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
 
Mgr. P. Tišl  Využití mobilních zařízení ve výuce zeměpisu, (Nové Město na Moravě) 
   Tabulkový kalkulátor efektivně, (Gymnázium Polička, březen 2019) 
 
Mgr. J. Vavřín  „Intensive Course C1“ - ERASMUS+  (Irsko, Cork English College, 18.–29.3 2019)    
   Textový editor efektivně, (Gymnázium Polička, říjen 2019) 

Počítač ve škole - celostátní počítačová konference (Nové Město na Moravě, 16. – 
18.4. 2019)  

   Vytváříme dlouhé dokumenty v textovém editoru, (Gymnázium Polička, červen 2019) 
Stáž na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, 
(Olomouc, v průběhu roku 2019)     
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Úvod školního roku byl spojen s přivítáním studentů nových ročníků. Žáci 1.A absolvovali adaptační kurz 
s třídním učitelem  Ing. Michalem Škavradou, PhD. na Damašku ve dnech 6.-8. 9. Žáci primy se v pátek 14.9. 
vydali pod dohledem třídní učitelky paní Mgr. Zuzany Machkové na dvoudenní adaptační kurz na Březiny. 
 
Ve dnech 11.-12. září proběhl sběr papíru. Do sběru se 
zapojily všechny třídy a celkem jsme nasbírali 4200 kg 
papíru. Za utržené peníze jsme žákům nakoupili do tříd 
koše na tříděný odpad. 
 
Měsíc září je spojen s festivalem současné světové 
pantomimy MIMEFEST, který se v Poličce tradičně koná. 
Celá škola v pátek 21.9. navštívila výjimečné představení 
Kolaps v podání skvělých Losers Cirque Company.  
 
Od soboty 22.9. do čtvrtka 27.9. se studenti kvinty, sexty, 
septimy, druhého a třetího ročníku vydali na poznávací zájezd do Velké Británie. Kromě poznávání krás této 
anglicky mluvící země navštívili studenti Highlands Secondary School v Enfieldu na severu Londýna, kde 
prezentovali výsledky dotazníkového šetření, jehož tématem byl život jejich rodičů a prarodičů před rokem 
1989. Naši studenti vystoupili v pětičlenných skupinách ve čtyřech hodinách dějepisu, kde prezentovali 
výsledky své práce. Následně měli možnost si popovídat s žáky školy o všem, co je zajímalo. 
 
V pondělí 24. září o velké a třetí přestávce proběhly v aule gymnázia studentské komunální volby. Voleb se 

mohli zúčastnit všichni studenti gymnázia starší 15 
let. Volilo se ze sedmi politických subjektů, které 
v komunálních volbách v Poličce kandidovaly. Žáci 
si tak vyzkoušeli to, co je bude čekat za několik let. 
Voleb se zúčastnilo 40% žáků. 
 
V roce 2018 jsme si také připomínali 100 let od 
založení československého státu. Jednou z akcí 
byla přednáška doc. PhDr. Michala Stehlíka 
Ph.D., který naši školu navštívil v úterý 2. 10. Jeho 
přednáška o „první republice“ studenty zaujala 
nejenom hlubokými znalostmi přednášejícího, ale i 
poutavým jazykovým projevem.V odpoledních 
hodinách se uskutečnila přednáška pro veřejnost. 

 
Ve středu 3. října studentky sexty zorganizovaly turnaj v piQworkách. V pátek 23.11. se pak ve Svitavách 
konalo ústřední kolo. 
 
V pátek 12.10. se skupina studentů profesního dějepisu vypravila do nacisty vypálené obce Ležáky. Kromě 
samotné návštěvy památníku měli studenti možnost vyslechnout poutavou přednášku známého vojenského 
historika Plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka Ph.D. MBA na téma Lidičtí muži v boji za svobodu. Vyvrcholením 
dopoledne bylo vysazení jabloně, kterého se účastnil syn jedné ze dvou žen, které přežily vypálení obce 
v roce 1942. 
 

V pondělí 15.10. proběhla ve spolupráci s Oblastní charitou Polička beseda pro profesní předmět ZSV o 
duševním zdraví.    
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Gymnázium Polička se připojilo k evropské kampani CodeWeek. Programování robotů nebo mikrokontrolérů 
Arduino, práce na 3D tiskárnách – i tak vypadala nabídka workshopů, které jsme připravili pro studenty 
gymnázia, ale i dalších škol. Akce se konala ve spolupráci s Městskou knihovnou.  
 
Ve stejném týdnu proběhlo několik dalších akcí. Naši studenti pomáhali s dobročinnou charitativní sbírkou Bílá 
pastelka. O den později (18. - 19.10.) se opět skupina studentů zapojila jako dobrovolníci do akce Den 
stromů, kterou pořádalo Ekocentrum Skřítek. Ve stejný den, tedy čtvrtek 18.10. jsme prezentovali gymnázium 
na přehlídce středních škol ve Svitavách. Veřejnost a zájemce o studium upoutala prezentace s roboty a 3D 
tiskárnami. 
 
Pátek 19.10. byli v Praze v Profesním domě Matematicko-
fyzikální fakulty oceněni zlatou medailí studenti Gymnázia 
Polička, kteří se zapojili do Mezinárodní ceny vévody 
z Edinburghu. Jednalo se o 7 žáků z naší školy, jmenovitě 
Magdalenu Dusovou, Ester Plecháčkovou, Hedviku 
Kynclovou, Kateřinu Justovou, Moniku Trnovou, Šárku 
Vomočilovou a Tadeáše Matouška. Hedvika Kynclová a Ester 
Plecháčková naši školu výborně reprezentovaly také díky 
svému pěveckému vystoupení v rámci slavnostní 
ceremonie. Slavnostního ocenění se včetně mnoha 
významných hostů zúčastnil také velvyslanec Velké Británie 
Mick Archer MVO, z jehož rukou studenti cenu přebírali. 
 
Ve středu 31. 10. 2018 vyrazili studenti profesní němčiny spolu  s dalšími příznivci německého filmu do Brna, 
kde v rámci filmového festivalu zhlédli film Hördur- zwischen den Welten. Film byl oceněn Cenou německé 
filmové kritiky pro nejlepší dětský film. Studenty okouzlilo, s jakou jemností a citlivostí byla tvrdá realita tohoto 
příběhu zpracována. A velmi komorní prostředí divadla Art bylo pro tento filmový žánr jako stvořené. 
 
Ve čtvrtek 1. listopadu odjelo 22 studentů kvinty do Drážďan. Na programu byla hra v ulicích Drážďan pro 
vícečlenná družstva, při které museli účastníci prokázat své základní znalosti němčiny při plnění různých 
úkolů. Většina účastníků si také alespoň krátce prohlédla historické centrum města s nejznámějšími 
památkami. Času moc nezbývalo, protože v 16 hodin začalo divadelní představení „Parole Kästner“. Jednalo 
se o divadelní koláž ze života drážďanského spisovatele Ericha Kästnera. Zajímavé ztvárnění hry přiblížilo 
dětství i život již dospělého spisovatele. 
 
Na začátku prvního listopadového týdne proběhla jako již tradičně dvoudenní geografická exkurze druhých 
ročníků. Cílem byla oblast Rychlebských hor  a okolí města Jeseník. První den byl zaměřený především na 
sběr dat z oblasti fyzické geografie pro využití k výpočtům v rámci geografických cvičení, ale proběhla také 
beseda na Městském úřadě v Jeseníku. Večer byl věnovaný statistickému zpracování dat. Druhý den byl 
věnovaný besedě s místním podnikatelem, průzkumu v Lázních Jeseník a krátké procházce v hřebenové partii 
Jeseníků. 
 
V úterý 6. listopadu se v aule gymnázia konala beseda s paní Věrou Sosnarovou. Beseda byla určena 
studentům třetích a čtvrtých ročníků, kteří navštěvují seminář profesního ZSV a společenskovědní seminář.  
O svém životě v gulagu, o kterém musela až do roku 1989 mlčet, vyprávěla osmasedmdesátiletá paní 
s pokorou a hlubokou vírou v Boha prostými slovy, moravským nářečím. Ve studentech zanechalo její 
vyprávění velmi silný zážitek.  
 

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/8622/v-praze-se-predavaly-prestizni-ceny-studentum
https://www.dasfilmfest.cz/
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Ve středu 14. listopadu 2018 se uskutečnil koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa a Dni boje za 
svobodu a demokracii. V aule vystoupil talentovaný klavírista MgA. Daniel Jun a pěvecký sbor Juliettes. 
 
Dvacátého listopadu se v aule gymnázia konala 
přednáška o Fake news. Přednášející byla sympatická 
Nina Krausová, studentka Masarykovy univerzity a členka 
týmu Zvol si info. Během dvou vyučovacích hodin se 
studenti dozvěděli nové informace, a zároveň si osvěžili ty, 
které již znali z hodin Umění argumentace a prezentace.  
 
 
O půlnoci 30. listopadu nastoupilo 45 účastníků zájezdu do 

přistaveného autobusu před budovou gymnázia a vyrazili směrem do 
Rakouska. Cílem našeho třídenního poznávacího zájezdu byla spolková 
země Salzbursko. Naším prvním bodem programu po ranním příjezdu do 
Salzburku bylo interaktivní přírodovědné muzeum „HAUS der NATUR“. 
Kromě návštěvy adventního trhu v Salzburku jsme také navštívili rodný 
dům W.A. Mozarta a  vyjeli jsme lanovkou na pevnost 
HOHENSALZBURG, odkud byl nádherný výhled na celé město. Večer 
jsme vyrazili na tradiční Krampuslauf, neboli běh čertů, který má právě v 
Salzburku mnohaletou tradici. Druhý den večer jsme odjeli k jezeru 
Wolfgangsee, navštívili jsme adventní trhy v městečkách Sankt Wolfgang 
a Strobl, které patří k nejkrásnějším v Rakousku. Pravou adventní 
atmosféru podtrhla také zasněžená krajina. V pondělí jsme „sfárali“ do 
solných dolů v Halleinu a sladkou tečkou byla prohlídka tzv. Hangaru 7 – 
místa, kde se prolínají vášně majitele firmy Red Bull pana Dietricha 

Mateschitze – umění, gastronomie a létání.  
 
Ve dnech 6. 12. až 9. 12. se Karolína Myšková ze septimy zúčastnila finálního jednání projektu „Rozhoduj o 
Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Toto jednání bylo určeno pro 60 nejúspěšnějších žáků 
z České a Slovenské republiky vzešlých z krajských kol. 
 
Adventní čas a blížící se Vánoce se pro studenty tercie staly tím správným důvodem pro uskutečnění dobré 
věci, která udělá radost druhým.  V pondělí 10. prosince se studenti vypravili do poličského domova 
důchodců s malou předvánoční nadílkou. Nejen že  studenti obyvatele domova obdarovali dárky, které 
pořídili za peníze získané z charitativní svačinky, ale připravili pro ně i několik koled, které zazpívali ve foyer 
domova.  
 
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme ve spolupráci se spolkem PONTOPOLIS z. s. na našem gymnáziu přivítali 
vzácného hosta - historika doc. PhDr. Tomáše Petráčka Ph.D., Th. D. Tématem jeho přednášky byl 
historický vývoj migrace, od pravěku do současnosti. Poutavou přednášku zakončila živá diskuze. 
 
Poslední pondělí před Vánoci patřilo ve škole filmařům. V rámci dokumentu Narozeni 1918 dorazil do školy 
filmový štáb, který mapoval osud poličské rodačky a studentky gymnázia paní Marie Žertové. Dokument, který 
posléze vznikl (Stoletá Manka z Vysočiny) mohli diváci zhlédnout v rámci oslav 100 let gymnázia.  
 
V úterý 18. prosince proběhla beseda studentů s reportérem Davidem Macháčkem, který je členem týmu 
pořadu Reportéři ČT. Přes počáteční technické problémy vše proběhlo v nové učebně fyziky ke 
spokojenosti posluchačů, kterými byli studenti nového předmětu Umění argumentace a prezentace a studenti 
6.P. Pan Macháček seznámil studenty s prací televizního reportéra i se zákulisím natáčení prezentovaných 
reportáží. Zároveň přislíbil účast na dalších besedách na naší škole. 
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V průběhu celého prosince připravili studenti tří tříd pro své spolužáky tradiční adventní pondělky. Vážné i 
méně vážné písničky, scénky, krátké herecké etudy – to vše za účelem pobavit, zpříjemnit předvánoční čas a 
pomoci nastolit tu pravou Vánoční atmosféru. 
 
Lednové období patřilo kromě uzavírání klasifikace mnoha sportovním akcím. Mezi ty nejvýznamnější jistě 
patří lyžařské výcviky prvního ročníku a kvinty. Studenti vyrazili do Čenkovic, kde pod vedením svých 
instruktorů rozšiřovali dovednosti v jízdě na lyžích i na snowboardu.  
 
V pátek 15.2. se vypravila skupina dvaceti studentů na výtvarnou exkurzi do Brna. Studenti navštívili 
komentovanou prohlídku výstavy děl významného představitele evropského moderního umění Josefa Šímy v 
Místodržitelském paláci, která byla doplněná kreativním workshopem.  
 
V pondělí 18. 2. 2019 se vybraní žáci primy, sekundy, tercie a kvarty zúčastnili mezinárodní matematické 
soutěže Pangea, která je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Pangea 
je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. 
 
Aby si studenti rozšířili své odborné znalosti v oblasti biochemie a genetiky, vydali se ve čtvrtek 21. 2. 
brzkým ranním vlakem do Brna, konkrétně do Loschmidtových laboratoří, které spadají do Ústavu 
experimentální biologie Masarykovy univerzity. S každodenní činností laboratoře je seznámil bývalý student 
poličského gymnázia Jan Mičan, který jim objasnil strukturně-funkční vztahy bakteriálních enzymů. Dále si pro 
ně připravil laboratorní práci zaměřenou na určení vzorku neznámého proteinu. Nakonec studentům daroval 
Petriho misky, které obsahují agar a živiny pro vypěstování bakterií např. z otisku prstu. Poté se studenti 
přesunuli do Mendeliana, atraktivního světa genetiky. Ve zdejší expozici měli možnost prohlédnout si zvětšený 
model DNA, dozvědět se o zajímavosti ze života J. G. Mendela, držitele Nobelovy ceny za objev struktury 
DNA. Prohlídka byla navíc doplněna odborným výkladem RNDr. Marty Najbertové. Během celého dne jsme se 
dozvěděli mnoho informací, které využijeme k dalšímu studiu na gymnáziu. 
 
V rámci workshopu ITSW 09 v sobotu 23.2. vyrazila skupinka 
z kroužku MAKERs do Rychnova nad Kněžnou, kde nahlédli pod 
pokličku problematiky CNC obrábění. Po úvodní prohlídce 
Laboratoře automatizace se vydali do počítačové učebny připravit 
výrobní data (nejdříve pro frézování). Jednoduché 2D frézování 
všichni hravě zvládnuli. Poté se studenti přesunuli do výrobních 
prostor. Tam měli k dispozici připravené soubory a začali vyrábět. 
Tomu ještě předcházela základní instruktáž, jak se CNC frézka 
používá. Posléze následovalo soustružení, gravírování a 
vyřezávání pomocí laseru.  
 
Od neděle 24. 2. do pátku 1.3. vyrazili na svůj první lyžařský výcvik na gymnáziu studenti sekundy. Jejich 
destinací se stal Jablonec nad Jizerou.  
 
Středa 6. března patřila na gymnáziu hned třem významným hostům. Dopoledne gymnázium navštívili prof. 
Ing. Petr Kalenda, CSc. a Mgr. Stříbrná, Ph.D. Pan prof. Kalenda je děkan chemicko-technologické fakulty 
(FCHT) Univerzity Pardubice. Během dvou vyučovacích hodin bylo studentům představeno studium na 
fakultě. Prof. Kalenda nabídl našim studentům možnost spolupráce v oblasti studentských vědeckých projektů 
v rámci soutěží SOČ nebo AMAVET.V odpoledních hodinách diskutoval s odlišnou skupinou studentů 
politolog pan Jiří Pehe, který představil téma občanské společnosti.  
 
To, že sportovat se může různě, si na vlastní kůži mohli vyzkoušet studenti primy a sekundy v pondělní 
dopoledne (konkrétně 18.3. 2019) v naší hale. Tady totiž probíhal olympijský trénink s významnými českými 
sportovci. Hlavní postavou dne byl náš bývalý krasobruslař Tomáš Verner. Dalšími důležitými články 
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sportovního týmu byli: Šárka Kašpárková (trojskok), Štěpán Janáček (skok o tyči) a vedoucí David Novotný 
(hokej). Po oficiálním zahájení se začalo, jak jinak než rozcvičkou pod taktovkou Tomáše. Pak už studenti, 
rozdělení do čtyř skupin, sportovali na připravených stanovištích, která byla sice založená na pohybových 
dovednostech, obratnosti, ale také na spolupráci, protože si dané úkoly vyzkoušeli i s různými handicapy (za 
ztížených podmínek – zavázané oči, lokomoce ve dvojici po třech nohou,…). Tím si mohli uvědomit, že ne 
každému je přáno a ne pro každého je pohyb jasný a samozřejmý. Dopoledne rychle utíkalo, akce měla spád, 
studenti se postupně prostřídali na jednotlivých stanovištích, které si dirigovali výše jmenovaní sportovci. Na 
závěr následovalo vyhlášení a vítězem se stal každý. Všichni studenti dostali drobné ceny, mohli využít 
autogramiádu a odměnou bylo i milé kouzelnické vystoupení. 
 
S přicházejícím jarem uvítala aula gymnázia účastníky pěvecké soutěže Skřivánek. V zaplněné aule podávali 
skvělé pěvecké výkony především mladší zpěváčci. I přesto byly výkony všech úctyhodné. 
 
V pátek 22. března si profesní biologové, 
seminárníci a ostatní studenti septimy a 3. A udělali 
výlet do světa genetiky. Přednášejícím nebyl nikdo 
jiný než RNDr. Pavel Lízal Ph.D., kterého už mnozí 
z biologů zahlédli na přednášce, týkající se 
genetiky populací, v Brně o rok dříve. RNDr. Pavel 
Lízal, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Ústavu experimentální 
biologie v Oddělení genetiky a molekulární biologie 
a je především vášnivým genetikem. Tématem 
přednášky byly nové možnosti identifikace člověka 
pomocí DNA. V úvodu doktor Lízal vysvětlil princip nekódujících sekvencí v DNA, které následně slouží k 
nalezení rozdílů mezi jedinci, a tudíž k identifikaci konkrétní osoby. V této části byla přednáška také zaměřena 
na představení v současnosti již běžně užívaných metod identifikace člověka pomocí DNA. Další část 
přednášky pak byla věnována novým přístupům identifikace, například identifikace pomocí chromozomu Y, 
stanovení barvy očí, vlasů a kůže. Závěrem nám vysvětlil experimentální metody jako určení podoby, věku 
nebo výšky nositele zkoumané DNA, v budoucnu využívané hlavně při identifikaci pachatele v kriminalistice.  
Přednášku zpestřil zajímavými příběhy z dob, kdy byly poprvé použity tyto metody, ale zmínil i  zajímavé 
případy z přítomnosti, které vyvolaly mnoho otázek v hlavách nejen studentů, ale i vyučujících. 
 
Středa 27.3. patřila dobročinným aktivitám. Dvojice studentů vyrazily do ulic města, aby v rámci akce 
Sluníčkový den nabízely předměty, jejichž koupí lidé podpořili výzkum a vývoj léčby na poli rakoviny.  
 

V sobotu 30. března se čtyřčlenná 
skupina studentů poličského gymnázia 
vydala na dvoutýdenní cestu do 
Spojených států amerických, aby se 
tam zúčastnila 8. ročníku LIYLS 
(Loudoun International Youth Leaders 
Summit) – Mezinárodní konference 
mladých lídrů v městě Ashburn ve 

státě Virginia. Jednalo se o setkání studentů z 28 zemí světa, přičemž východní Evropu na konferenci 
zastupovaly delegace z Polska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska a Českou republiku naše skupina z Poličky. 
Každý pracovní den konference byl věnován jednomu ze závažných témat dnešního globalizovaného světa: 
lidská práva, politická práva, zachovávání historické paměti, národní identita, ekologie, trvale udržitelný rozvoj. 
Součástí každého dne byly přednášky odborníků, kteří měli k danému dennímu tématu co říci, a diskuse ve 
smíšených skupinách. Na závěr konference studenti prezentovali projekt zvaný „akční plán“, kterým 
pojmenovali nějaký problém v jejich zemi či komunitě a navrhli jeho řešení.  
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Ve středu 3.4. se naši studenti zúčastnili Odznaku všestrannosti Sazka olympijského víceboje. Okresní kolo se 
konalo v Moravské Třebové a soutěžilo se v následujících 5 disciplínách: hod medicinbalem, trojskok z místa, 
skoky přes švihalo/2 min, kliky/2 min a alternativní disciplína (výběr: driblink/2 min nebo běh na 1000m). Svými 
skvělými výkony si družstvo „vydřelo“ krásné třetí místo a do školy přivezlo zajímavý dřevěný pohár.  
 
O prvním dubnovém víkendu se vydala skupina studentů 
z kroužku MAKERs na největší český veletrh 3D tiskových 
technologií 3DeExpo. Kolem problematiky 3D tisku, které se 
věnujeme i na gymnáziu v Poličce, se soustředí celá řada 
oborů a je zajímavé sledovat, kam se vývoj postupně dostává. 
Zajímavostí a novinek byla celá řada. Některé byly úzce spjaté 
s hardwarem technologie 3D tisku, jiné byly veskrze chemické 
a věnovaly se např. velice zajímavým 4D tiskovým materiálům. 
Naším celým putováním výstavištěm v Praze-Letňanech nás 
provázela špionážní hra, při které účastníci exkurze řešili různé 
úkoly, získávali konkrétní informace, dělali špióny na 
placených přednáškách a nakonec luštili i šifru předanou spřátelenými agenty na stáncích vystavovatelů. 
 
Další akcí kroužku MAKERs byla navštěva výrobního závodu Filament-PM v Haňovicích, kde měli studenti 
možnost nahlédnout nejen pod pokličku výroby tiskových strun, ale vidět i celkový koncept fungování výroby. 
V průběhu exkurze se studenti nejdříve seznámili se zpracováním plastů, jejich složením, různými vlastnostmi, 
barvením a testováním. Následně navštívili část živočišné výroby a samozřejmě již zmiňovanou bioplynovou 
stanici s výkonem 1 MW.  
 
Ve středu 24. dubna  v aule představil MgA. Robert Koubek tvorbu Jaroslava Ježka od swingu k artificiální 
hudbě. Dopoledne proběhla hudební prezentace pro studenty a odpoledne v 17.00 pro veřejnost. 
 
V úterý 30. 4. 2019 jsme se zúčastnili atletické soutěže Pohár rozhlasu pro studenty nižšího stupně gymnázia 
a základních škol. Třicetičlenná skupina chlapců a dívek v rámci svých kategorií měřila síly v různých 
atletických disciplínách s okolními školami. 
 
V sobotu 11. května dívčí sbor Juliettes z Gymnázia Polička vystoupil na 
Přehlídce pěveckých sborů Královských věnných měst v Novém Bydžově. 
Akce pod názvem Nota Bene se uskutečnila v prostorách 
zrekonstruovaného Jiráskova divadla. Vystoupení našeho sboru se 
vydařilo a sklidilo veliký aplaus. Nezapomenutelným zážitkem pro 
všechny účastníky bylo vzájemné souznění při závěrečném společném 
zpěvu.  
 

 
V úterý a středu 7. a 8.5. se studenti mediální výchovy vypravili na exkurzi do Brna. Součástí exkurze byla 

návštěva PR agentury, Českého rozhlasu a České televize a 
návštěva HaDivadla. 
 
V úterý 28. 5. 2019 se 9 studentů naší školy zúčastnilo akce 
Zažij DofE. Ta se konala na brněnském výstavišti ve VIDA 
centru. Jednalo se převážně o studenty, kteří momentálně 
plní bronzovou úroveň DofE. Studenti měli 
možnost vyzkoušet si různé outdoorové aktivity a první 
pomoc. Dále se účastníci seznámili s různými neziskovými 
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organizacemi a možnostmi dobrovolnictví. Třešničkou na dortu bylo vystoupení slavného britského 
popularizátora vědy Michaela Londesborougha. 
 
 
Dne 26. 6. proběhla beseda s novinářem Martinem 
Novákem, reportérem Aktualne.cz. Studenti 6.P a 2.A s ním 
hovořili o problematice současného Ruska a jeho vztahu k 
dnešní Evropě a Evropy k němu. Dotkli se i problematiky 
islámu a přistěhovalců. Na závěr pan Novák studentům 
popsal svoji cestu k novinařině a případným budoucím 
zájemcům o tuto profesi věnoval i pár cenných rad.  
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10. 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.  

 
 

a) Předmětová komise humanitních předmětů 
 
Komise pracovala ve složení Mgr. Z. Kleinová (předsedkyně), Mgr. J. Galgociová, Mgr. J. Feltlová, 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 Jakub Andrlík    18. místo 
     Nikol Bočková    19. místo 

 
II. kategorie Andrea Marešová   2. místo 

Klára Pallová  (5.P) 10. místo  
Krajské kolo   

II. kategorie Andrea Marešová   6. místo 
 

Pardubické střípky   (literární soutěž) 
III. kategorie A. Pallová  (3.P) 1. místo 

M. Maděrová   (3.P) čestné uznání  
 
IV. kategorie K. Pallová   (5. P)   2. místo (IV. kategorie)  
 

O pardubický pramínek (literární soutěž) 
III. kategorie Anna Pallová   (3.P)   3. místo 
IV. kategorie Klára Pallová   (5. P)  1. místo 
V. kategorie Kateřina Točfousová  (8.P)  3. místo  

 
Vzpoura třídních šašků  (literární soutěž vyhlášená Českým rozhlasem k výročí 17. 11. 1989) 

odeslány příspěvky A. Jílka, M. Blandové, K. Pallové 

 

Literární soutěž spojená s festivalem Svět knihy 2019 – téma Paměť a vzpomínky, zaslány 3 

literární práce, bez ocenění 

 

Základy společenských věd 
Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky 
 Karolína Myšková (8.P)  krajské a celorepublikové kolo  listopad 2019 
 Tadeáš Ulrich  (7.P)   regionální kolo 

 Kateřina Světláková (7.P)  regionální kolo 
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Model amerického kongresu - Plzeň 
Tadeáš Ulrich  (7.P)     

 
Dějepis 
Dějepisná olympiáda:   

 Okresní kolo:  Lenka Feltlová  (3.P)  3. místo  

   Vojtěch Jílek   (4.P)  15. místo 

 Krajské kolo:  Lenka Feltlová (3.P)  6. místo 

 
 
B. Další aktivity 

Český jazyk a literatura 

 přednáška ředitelky společnosti Demagogh.cz Terezy Stříteské pro studenty UAP a veřejnost na téma 
Kritické myšlení a manipulace 

 přednáška studentů Masarykovy univerzity pro studenty kvarty, UAP, základních škol a veřejnost na 
téma Fake news a mediální gramotnost 

 přednáška K. Kleina pro UAP na téma Rozhlas, Podcasty 

 spolupráce s místními organizacemi (Charita, penzion, mateřské školy) - tvorba reportáží a rozhovorů 
v rámci UAP 

 zajištění spolupráce našich studentů se studenty alternativní režie pod vedením P. Erbese v rámci 
akce Dny mladého divadla v Poličce (10 studentů, výběr ze tříd)  

 přednáška režisérky divadla Husa Na provázku A. Davidové v aule gymnázia v rámci Martinů festu, 

 exkurze studentů UAP do Brna – Český rozhlas, Česká televize, PR agentura, HaDivadlo 

 výstava CBM Půlstoletí s Cimrmanem – 4. P JG 
 
Základy společenských věd 

 13.11. 2018 – Daniel Petrilák: Migrace a migrační stezky 

 6.3. 2019 – Jiří Pehe 

 4.6. 2019 - Tyfloservis – zážitkový seminář o problematice nevidomých 

 Podzim 2018 – Bílá pastelka, prodej propagačních předmětů – 3 dvojice z 5.P 

 27.03.2019 – Srdíčkový den, prodej propagačních předmětů - 3 dvojice z 1.A 
 

 
Dějepis  

 přednáška historika doc. Michala Stehlíka: „100 let republiky“  (2.10. 2018) 

 Exkurze profesního dějepisu (Dpr3) v Ležácích (12.10. 2018) 

 přednáška Mgr. Marie Jílkové: „Protikomunistický odboj na Poličsku“ (1.11. 2018) 

 návštěva expozice CBM Polička v osmičkách (listopad, 5.P, 6.P, 1.P, 2.P, 7.P, DS) 

 přednáška historika a teologa doc. Tomáše Petráčka: „Migrace – historie, příčiny a souvislosti“ (13.12. 
2018) 

 uctění památky J. Palacha (akce v aule) 

 organizace akce v Tylově domě věnované památce N. Wintona  „Síla lidskosti“ (1.P - 4.P) 
 

 projekt „Vojáci z Poličska v první světové válce“ (Dpr 3) 

 Dny evropského kulturního dědictví  (4.P, 1. A, DS) 

 Polička 1968 ve fotografiích Jaroslava Vorlíčka + přednáška J. Edlmana o Poličce v srpnových dnech 
(DS, 5.P) 
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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.  

 
A) Úspěchy v soutěžích 

 
Soutěž v jazyce anglickém 

Freundová Linda  (2.P)   kategorie I.B 1. místo okresní kolo  
Martinů  Daniel   (4.P)   kategorie II.B 4. místo okresní kolo 

Soutěž v jazyce německém 
Drašar Jaroslav   (3.A)   kategorie III. A 3. místo okresní kolo, 9. místo  krajské kolo 
Mach Aleš   (7.P)   kategorie III.A  6. místo  okresní kolo  
Doležal Matěj   (4.P)   kategorie  II.B 10. místo  krajské kolo   
 
Raaschová Johanna  (5.P) Soutěž v předčítání německého textu „Knihomol“ – 3. místo     
Palová Klára  (5.P)   „Knihomol“    - republikové kolo  

 
Soutěž v jazyce ruském 

Švábová Daniela   (6.P)        3. místo  krajské kolo    
Břeňová Štěpánka  (4.P)    4. místo  krajské kolo 
Hloušová Julie    (6.P)   Puškinův památník  2. místo 
 

B) Poznávací zájezdy, kulturní představení a jiné aktivity pro studenty 
 

zájezd: „Divadelní expedice do Drážďan“       1.11. 2018      pořadatel Goethe – Zentrum    
poznávací adventní zájezd do Rakouska (Salzburg a okolí)   1. – 3.12. 2019 
poznávací zájezd do Vídně - studenti NJPr                              31.5. – 1.6. 2019   
FILM FEST  - festival německého filmu, Brno studenti NJPr (4.A + 8.P) 31.10. 2018 

učitel: Borovská J., Machková Z.      
„Deutsch beisst nicht“ -  TANDEM. Motivace a aktivace studentů  4 vyučovací hodiny třídy 3.P a 4.P 
LIYLS konference v USA :        30.3. – 11.4. 2019       
mezinárodní jazykové zkoušky na úrovni B2 – C1    AJ - příprava o organizace MOCK testů  (24 studentů) 
„BEST IN DEUTSCH“  - mezinárodní online soutěž pro studenty NJ (15 – 19 let) (15 studentů) 

 
 
 

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 
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Kategorie A – krajské kolo 
Jakub Lorenc  (7.P) 5. Místo  řešitel 

 
Kategorie B – krajské kolo 

Martin Kysilka  (2.A) 12. místo řešitel 
Martina Hromádková  (2.A) 17. místo řešitel 

 
Kategorie C – krajské kolo 

Michal Mrkos  (1.A) 4. místo  úspěšný řešitel 
 
Kategorie Z9 – krajské kolo 

Stanislav Grubhoffer (4.P) 4. místo  úspěšný řešitel 
Kateřina Kotvová (4.P) 7. místo             úspěšný řešitel  

 
Kategorie Z9 – okresní kolo 

Stanislav Grubhoffer (4.P)  1. místo úspěšný řešitel 
Kateřina Kotvová (4.P)  6. místo úspěšný řešitel 
Eliška Hájková  (4.P)  9. místo řešitel 

 
Kategorie Z8 – okresní kolo 

Alena Broklová  (3.P) 2. místo  úspěšný řešitel 
Dana Kuttelwascherová (3.P) 11. místo řešitel 

 
Kategorie Z7 – okresní kolo 

Jáchym Chadima (2.P)  1. místo úspěšný řešitel 
Vojtěch Jílek  (2.P)  3. místo úspěšný řešitel 

 
Kategorie Z6 – okresní kolo 

Samuel Šafář  (1.P) 1. místo  úspěšný řešitel 
Lucie Kotvová  (1.P) 3. místo  úspěšný řešitel 
Dorota Maděrová (1.P) 4. místo  úspěšný řešitel 
Jana Hradecká  (1.P) 13. místo úspěšný řešitel 
Eliška Kastnerová (1.P) 13. místo úspěšný řešitel 

 
Pythagoriáda 

Kategorie ZŠ 7 – okresní kolo 
Martin Chalupník (2.P) 4. místo  úspěšný řešitel 
Vojtěch Jílek  (2.P) 7. místo  úspěšný řešitel 
Jáchym Chadima (2.P) 10. místo úspěšný řešitel 
Michal Sodomka (2.P) 14. místo řešitel 
Marta Vopařilová (2.P) 21. místo řešitel 

 
Kategorie ZŠ 6 – okresní kolo 

Jana Hradecká  (1.A) 12. místo úspěšný řešitel 
Dorota Maděrová (1.A) 16. místo řešitel 
Tereza Dvořáková (1.A) 17. místo řešitel 
Anežka Dvořáková (1.A) 19. místo řešitel 

Klokan 
Kategorie Student – okresní kolo 

  Matěj Šauer  (8.P) 3. místo  
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Kategorie Junior – okresní kolo    

Martin Jílek  (5.P) 2. místo 
Dan Nguyen   (5.P) 7. místo 
Martin Kysilka  (2.A) 8. místo 
Aleš Jílek   (5.P) 9. místo 

 
Kategorie Benjamín – okresní kolo 

Martin Chalupník (2.P)  6. místo 
Jáchym Chadima (2.P)  7. místo 
Samuel Šafář  (1.A)  8. místo  
Martin Anderle  (2.P) 9. místo 

Samuel Witz  (1.A)  10. Místo 

 

Logická olympiáda 
Kategorie B – krajské kolo 

Vojtěch Jílek  (2.P) 35. místo úspěšný řešitel 
 

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. 
 
Internetová matematická olympiáda 
Ondřej Vodička (8.P), Jakub Lorenc (7.P), Miloš Hegr, Jan Tulis, Martin Břeň (3.A), Michal Mrkos (1.A), Martin 
Kysilka (2.A). 
Družstvo našich studentů se umístilo v konkurenci 119 týmů z České republiky a Slovenska na slušném 52. 
místě.  
 
Fyzika 
Fyzikální olympiáda 

Kategorie A – krajské kolo 
Jakub Lorenc  (7. P) 4. místo  úspěšný řešitel 

 
 
Kategorie B – krajské kolo 

Jakub Lorenc  (7. P) 4. místo  úspěšný řešitel 
  

Kategorie C – krajské kolo 
Martin Kysilka  (2. A) 7. místo  úspěšný řešitel 
Tomáš Indruch  (6. P) 12. místo řešitel 

 
Kategorie D – krajské kolo 

Michal Mrkos  (1. A) 2. místo  úspěšný řešitel 
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Dan Nguyen  (5. P) 8. místo  úspěšný řešitel 
Aleš Jílek  (5. P) 10. místo úspěšný řešitel 
Lucie Popelková (1. A) 13. místo řešitel 

 
Kategorie E – krajské kolo 

Jakub Andrlík  (4.P) 9. místo  úspěšný řešitel 
Stanislav Grubhoffer (4.P) 19. místo úspěšný řešitel 

 
Kategorie E – okresní kolo 

Jakub Andrlík  (4.P) 3. místo  úspěšný řešitel 
Stanislav Grubhoffer (4.P)  6. místo  úspěšný řešitel 

  
Kategorie F – okresní kolo 

Lenka Feltlová   (3.P) 1. místo  úspěšný řešitel 
Ondřej Hegr  (3.P) 5. místo  úspěšný řešitel 
 

Další aktivity 
 
Mgr. J. Sigl je členem krajské komise Fyzikální olympiády Pardubického kraje, vede korespondenční seminář 
Mates. 
 

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 profesní 

Bipr. 3A a 7P: MU Brno – Loschmidtovy laboratoře ústavu experimentální biologie – workshop, 
Muzeum Mendelianum – atraktivní svět genetiky, 21. 2. 
Bipr. 3A a 7P:  Ex. Praha – Hrdličkovo antropologické muzeum, Univerzita Pardubice – workshop 
mikrobiologie, Ústav experimentální biologie, 1. Lékařská fakulta UK – workshop, 13. – 14. 5. 
Biologický seminář (4A, 8P): exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy, 
18. 12. 

 
třídní odborné exkurze: 

1P: Vírská přehrada 
2P: Moravský kras 
4P: CHKO Kokořínsko 
1A: NP Tatry  
5P: CHKO Český ráj 
2A: Malá Fatra 
4A: CHKO Berounsko  
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přednášky: 

3P: „Reprodukční zdraví a prevence rizikového sexuálního chování" - MUDr. M. Findejsová 
3A: „Psychotropní látky a duševní poruchy“ – p. Plecháček, Charita Polička 
3A: „Plánované rodičovství a prevence rizikového sexuálního chování“ – MUDr. M. Findejsová 
Bipr 3A, SP, 4A, 8P a zájemci: „Stres a jeho zvládání, návyky a závislosti všeho druhu“; PhDr. 
Eva Maierová, PhD., UPOL Olomouc 
3. A + Bipr 3A, SP, 4A, 8P: „Překvapivě nové možnosti identifikace člověka pomocí DNA“,  
RNDr. P. Lízal, Ph.D.,  MU Brno, oddělení genetiky a molekulární biologie 

 
Chemie 
exkurze: 

Výběr studentů: 3DExpo (Praha, veletrh 3D tisku, problematika plastů jako tiskových materiálů, plasty 
jako 4D materiály, …) 
Výběr studentů: Plasty Mladeč (plastikářská výroba, zpracování několika druhů  polymerů, kompozitní 
materiály, nanomateriály) 
Výběr studentů: Veletrh Maker Faire Praha 2019 (prezentace školy + exkurze, včetně tematiky 
přírodních věd, např. stánek VŠCHT, PřF, …) 
3.P: Praktické cvičení na 1. LF UK, Praha – Čím se otrávil pacient? 
Chemický seminář (4A, 8P): exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy, 
13. 12.  
Chpr.3A,7P: Exkurze na Univerzitě Pardubice – workshop, Národní technická knihovna, Ústav 
experimentální biologie, Lékařská fakulta UK – workshop, exkurze byla společná pro předměty 
Profesní chemie a Profesní biologie a konala se ve dnech 13. - 14. května 2019 

 
přednášky: 

4.P: Životní cyklus plastů (přednáška a praktikum ÚTB Zlín) 
 
Zeměpis 
exkurze:  

4.A b 2 denní geograficko – geologická exkurze na Berounsko – září 2018 
Turistika v oblasti Berounska, historie trampingu, geologická exkurze – Český kras – speleologie a 
paleontologie (anmační program Muzea a Českého krasu Beroun) 

 2.A – třídenní geografická exkurze na Malou Fatru 
horská turistika, zásady bezpečného pohybu v horském terénu, práce s mapou 

 7.P – Krakov a Osvětim – 27. - 29. 4 2019 
 
Historicko – geografická exkurze do regionu Malopolska. Geologická vycházka v okolí Krakova. 
Turistický ruch v Krakově a Malopolsku. Návštěva památníku v Osvětimi a poutního místa Kalwaryja 
Zebrzydowska. 

 
2.A, Sexta – povinná geografická exkurze – Jesenicko - Javornicko – 5. – 6. 11. 2018  
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 
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B. Úspěchy v soutěžích  

 
Biologie 
Biologická olympiáda 
 
Olympiádu řešilo ve školních kolech celkem na nižším gymnáziu 18 žáků, na vyšším deset. Téma pro 
kategorii C a D bylo „Něco dovnitř, něco ven“, pro kat. A a B „Mládí vpřed“. 
 

kategorie D okresní kolo   M. Klímová  (1.P),  1.místo 
V. Jílek  (2.P),  3. místo 

 
  krajské kolo  M. Klímová   11. místo 

V. Jílek  (2.P) 12. místo 
  
kategorie C  okresní kolo  A. Broklová  (3.P)  2. místo 

N. Kysilková  (4.P) 3. místo                                                                
 

   krajské kolo  Alena Broklová  7. místo 
Nina Kysilková 8. místo 
 

kategorie B  krajské kolo  V. Dolejš  (1.A) 21. místo 
D. Nguyen  (5,P) 23. místo 

 
kategorie A  krajské kolo  J. Tulis  (3.A) 2. místo – úspěšný řešitel  

M. Trmačová (3.A)  5. místo – úspěšná řešitelka 
 

        ústřední kolo:   J. Tulis  (3.A) 10. místo – úspěšný řešitel.  
 
Jan Tulis byl v souvislosti se svým úspěchem nominován na přípravné soustředění pro mezinárodní 
olympiádu. Bude se účastnit letního soustředění pro nejlepší řešitele krajských kol BiO v Běstvině.  

 
Soutěže v poznávání organismů pro nižší ročníky gymnázia a ZŠ 

 
Poznávání živočichů 

Kategorie pro 8. Třídy a tercii  
M. Klímová  (1.P)  1. místo a  v kategorii pro 8. třídy  
N. Procházková(2.P)  3. místě. 
A. Broklová (3. P)  1. místo.  

 
Poznávání rostlin:  

N.  Kysilková (4.P)   - 3 místo, v kategorii nejmladších  M. 
Klímová (1.P) - 1. místo, v kategorii za tercii  
N. Procházková (2.P) – 3. místo 

 
SOČ  J. Kocanda (3.A): obor Biologie,  „Chov a barevné mutace gekončíka nočního“ okresní a 
krajské kolo – 1. místo, celostátní kolo 10. místo  

 
 
 

Chemie 
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chemická olympiáda: 
 
kategorie D  okresní kolo  J. Adamec  (4.P)  8. místo, úspěšný řešitel  

  
kategorie C  školní kolo  M. Mrkos  (1.A)  1. místo   

L. Popelková (1A) 2. místo  
J. Dolejš  (1A)  3. Místo 
  

krajské kolo  M. Mrkos  (1.A) 7. místo, úspěšný řešitel  
L. Popelková  (1.A) – 9. místo, úspěšná řešitelka 
 

kategorie B školní kolo  L. Popelková  (1.A)  1. místo, úspěšná řešitelka          
krajské kolo  L. Popelková  (1.A) 16. místo  

 
ostatní -  soutěž AMAVET (MŠ) 
 
 
Zeměpis 
zeměpisná olympiáda 
 
V letošním školním roce se školního kola zúčastnilo více než 100 žáků naší školy ve všech vypisovaných 
kategoriích. Školní kolo se skládalo ze dvou částí – práce s atlasem a testu zeměpisných znalostí. V primě a 
sekundě, tercii 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). 

 
kategorie D  okresní kolo  O. Vodička  (7.P)  3. místo, úspěšný řešitel 

krajské kolo  O. Vodička  (7.P)  4. místo, úspěšný řešitel 
 
SOČ  J. Pospíšil obor zeměpis,  „Měření sextanem“,  celostátní kolo 9. Místo, navržen na cenu 
České hlavičky a na cenu České učené společnosti  
 

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 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 
Od primy do kvarty je předmět dotován jednou vyučovací hodinou týdně, kvinta, sexta a paralelní první a 
druhý ročník mají volitelné dvě hodiny týdně. Seminář HV v tomto roce navštěvovalo asi 40 studentů v 
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činnostech sborový zpěv a instrumentální (kytarový) kroužek. Naši studenti mohou každý měsíc využívat slevu 
na vstupenky Kruhu přátel hudby po dobu celé koncertní sezóny a také Martinů festu. Divadelní klub již dlouho 
poskytuje 10 volných vstupenek na všechny jazzové večery.  
 
 
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 pátek 21. září celá škola již tradičně navštívila MIME FEST, konkrétně představení Kolaps v podání 
akrobatické skupiny Losers cirque company. Od 19. – 21. září mohli žáci navštěvovat workshopy pantomimy 
v Tylově domě a v CBM.  
 
V průběhu října navštívili studenti v Centru Bohuslava Martinů výstavu s názvem Martinů obrázky kreslící, 
která byla nejdříve k vidění v prostorách Senátu v Praze, potom v Poličce a nyní putuje po různých městech 
naší země. Výstavu připravila muzikoložka doc. Monika Holá.  
 
V listopadu se studenti vybraných tříd zúčastnili hudebních dílen Mgr. Michaely Kulískové. Studenti 1.P 
absolvovali program v CBM na téma B. Martinů a pantomima, 4.P Martinů v Americe a 1.A Martinů a jazz.  
 
Ve středu 14. listopadu jsme zrealizovali slavnostní koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa a 
Dni boje za svobodu a demokracii. V aule zazpíval pěvecký sbor Juliettes a na klavír zahrál mladý talentovaný 
klavírista MgA. Daniel Jun.  
 
V sobotu 1. prosince vystoupil pěvecký sbor za doprovodu deseti instrumentalistů na zcela zaplněném 
poličském náměstí při rozsvícení Vánočního stromu. V prosinci následovaly další adventní vystoupení např. v 
Domově důchodců či v Divadelním klubu.  
 
Žáci 1.P předvedli 5. prosince Mikulášské vystoupení. V aule se od 3. prosince uskutečňovaly adventní 
pondělky, připravili je studenti 2. P, 4. P a 2. A.  
 
Ve čtvrtek 6. prosince proběhl den otevřených dveří, v aule vystoupili žáci SHv a hudebníci z různých ZUŠ.  
 
V pondělí 10. prosince sextáni sehráli autorskou vánoční hudební pohádku ve třech mateřských školách a 
také v DPS Penzion.  
Ve středu 12. prosince se vybraní studenti zúčastnili zájezdu do Lichtenštejnského paláce v Praze na koncert 
konaný v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů.  
 
V pátek 21. prosince jsme poprvé uskutečnili společné zpívání koled na schodišti školy.  
 
V pátek 19. ledna proběhl studentský ples, který zahájil Gaudeamus igitur zpívaný studenty 1.A, 2.A, 5.P a 
6.P.  
 
V úterý 19. února  navštívili mladší studenti v Tylově domě představení Otvírání studánek, které nastudovali 
žáci ZUŠ Bohuslava Martinů pro příležitost 70. výročí od založení školy. 
 
V Divadelním klubu vystoupil 23. února sbor Juliettes na Dvoustovce.  
 
Ve středu 20. března jsme zorganizovali v aule další ročník oblastního kola pěvecké soutěže Skřivánek. Naši 
studenti dosáhli následujících výsledků: v kategorii 6. a 7. třída se umístili tito studenti: 1. místo (sólo) Jánová 
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Rozálie, 3. místo Klepárník Kryštof, (duo) Šafář Samuel, Klepárník Kryštof. V kategorii 8. a 9. třída (sólo) 
vyhrály 1. místo Vávrová Anna, Klimešová Veronika, Divoká Markéta, 2. místo získala Kuttelwascherová 
Dana, (kvarteto) Divoká Markéta, Jiráňová Veronika, Pražanová Nela a Havlátová Magdalena. V kategorii 
středních škol (sólo) uspěla: Švábová Daniela, NGO Thi Nhu Quynh Anna, Wernerová Natálie, Plecháčková 
Ester, (duo) vyhrála Putnová Anna a Švábová Daniela. 
 
Ve čtvrtek 4. dubna se uskutečnil pro vybrané studenty zájezd do Janáčkova divadla v Brně na Epos o 
Gilgamešovi od Bohuslava Martinů a operu od Henryho Purcella Dido a Aeneas.  
 
Ve středu 24. dubna v aule MgA. Robert Koubek přednášel a hrál na klavír artificiální hudbu Jaroslava Ježka. 
Dopoledne proběhla nejprve přednáška pro starší studenty, odpoledne pak pro veřejnost.  
 
Ve čtvrtek 2. května proběhlo soustředění sboru s přespáním ve škole, které umožnilo velice intenzivní 
skupinovou přípravu na plánovaná vystoupení. V pátek 10. května sbor Juliettes vystoupil na náměstí v rámci 
majálesu, další den v sobotu 11. května reprezentoval Poličku na Přehlídce pěveckých sborů Královských 
věnných měst v Novém Bydžově. Akce pod názvem Nota Bene se uskutečnila v prostorách Jiráskova divadla. 
Vystoupení našeho sboru se vydařilo a sklidilo veliký aplaus. V úterý 14. května sbor zazpíval u příležitosti 
oslav Dne matek v DPS Penzion.  
 
Velikou kulturní událostí se stal koncert japonské klavíristky Hikari Amino a violoncellisty Andreje Lekeše, který 
se uskutečnil 17. května v aule naší školy. Paní Amino, oblečená v tradičním kimonu zahrála skladby od 
českých autorů.  
 
V pátek 24. května studenti 6. P navštívili pamětníka Bohuslava Martinů, pana Václava Rippla. Studenty 
zaujalo poutavé vyprávění pana Rippla o Bohuslavu Martinů, který byl přítelem jeho otce, vzpomínání na 
předválečnou dobu v Poličce, ale především na studentská léta prožitá na gymnáziu.  
 
V sobotu 25. května studenti ZUŠ B. Martinů předvedli kantátu Otvírání studánek v lese u pramenů v obci Tři 
Studně, naši studenti mohli zdarma využít dopravu na tuto akci. Ve čtvrtek 20. června Johana Raashová a Jiří 
Toman spolupracovali s MŠ Čtyřlístek při ceremoniálu pasování školáků v Tylově domě. 
 
V dubnu a květnu tohoto roku studenti připravovali a realizovali ve spolupráci s Tylovým domem již třetí ročník 
Studentských novin při Martinů festu a to v tištěné i elektronické podobě. Ve čtyřech číslech časopisu studenti 
napsali řadu rozhovorů, článků, vytvořili spoustu fotografií, filmů, hudebních křížovek, či doplňovaček. Některé 
se následně objevily i v odborném a regionálním tisku.  S korekturami pomohla Mgr. Marcela Šplíchalová a 
s grafickou úpravou a kompletním tiskem Ing. Miroslav Bartoš. Odborný dohled měla doc. Monika Holá, 
muzikoložka Centra Bohuslava Martinů. 
 
Konec školního roku uzavřely dva absolventské koncerty žáků ZUŠ B. Martinů, které proběhly v aule 17. a 24. 
května.  
  
 
 
 
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 studentky. 
   
a) Úspěchy v soutěžích 
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Krajská soutěž Goethe institutu Pardubice - téma Proměna - 3 ceny pro B. Báčovou, J. Hloušovou (6.P) a A. 
Maška  

 
b) Další akce 

 

 komentovaná výstava a workshop: Jeden z Vysočiny a druhý taky - Adam Kašpar  a Martin Mainer  

 komentovaná výstava a workshop – Šárka Hrouzková (určeno pro všechny skupiny Vv) 

 komentovaná výstava – Galina Miklínová – ilustrace (prima a sekunda) 

 organizace a realizace přednášky a besedy s akademickým malířem Adamem Kašparem ve škole - pro 
skup. vv 2. roč. a seminář (SVV)  

 výstava výtvarných prací studentů DOD 

 výzdoba Tylova domu - školní ples 

 organizace exkurze studentů výtvarné výchovy (5.P, 6.P) do Brna na výstavu J. Šímy a do Pražákova 
paláce na Moderní umění 20. století 

 návrh a realizace objektu a panelů v prostorách gymnázia ke 100. výročí založení Československa 

 výtvarná exkurze (poličská radnice) 61. Umělecký salón (všichni studenti vv) 

 realizace výtvarné instalace v prostorách auly k výročí upálení J. Palacha 

 výzdoba chodeb před maturitními zkouškami ve 2. patře a u hlavního vchodu 

 výtvarná exkurze – výstava Galiny Miklínové (poličská radnice), 1.P 

 organizace exkurze studentů 5.P do Litomyšle (Moderní architektura Litomyšle) 

 výzdoba učeben na zářijové oslavy 
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11. 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. – 40. místo) 

Olympiáda z českého 
jazyka 

A. Marešová (4.A)  
    2. místo (kat. II.) 

  

O pardubický pramínek  A. Pallová (3.P)  
3. místo (kat. III.)  
K. Pallová (3.P) 
1. místo (kat. IV.) 
K. Točfousová (8.P)  
3. místo (kat. V.) 

  

Pardubické střípky  A. Pallová (3.P)  
1. místo (kat.III.)  

 

Dějepisná olympiáda L. Feltlová 
3. místo  

  

Soutěž v jazyce 
anglickém  

L. Freundová (2.P) 
1. místo (kat. I.B) 

  
 

 

Soutěž v jazyce 
německém 

J. Drašar  
3. místo (kat. III.A) 

 
 

 

Soutěž v jazyce ruském   D. Švábová (6.P) 
    3. místo (kat. SŠI) 

 

 

Puškinův památník J. Hloušová (6.P) 
2. místo 

  

Bücherwurm  
soutěž v předčítání 
německého textu  

  J. Raaschová (5.P) 
    3. místo (kat. V) 

Matematická olympiáda S. Grubhoffer (4.P) 
1. místo (kat. Z9) 
A. Broklová (3.P) 
2. místo (kat. Z8) 
J. Chadima (2.P) 
1. místo (kat. Z7) 
V. Jílek 
3. místo (kat. Z7) 
S. Šafář (1.P) 
1. místo (kat. Z6) 
L. Kotvová (1.P) 
3. místo (kat. Z9) 

J. Lorenc (7.P) 
5. místo (kat. A) 

M. Mrkos (1.A) 
4. místo (kat. C) 
S. Grubhoffer (4.P) 
4. místo (kat. Z9) 
 

 

 

Klokan M. Sauer (8.P) 
3. místo (kat. Student) 
M. Jílek (5.P) 
2. místo (kat. Junior) 

  

Logická olympiáda  V. Jílek  
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35. místo (kat. B)  
Fyzikální olympiáda M. Mrkos (1.A) 

2. místo (kat. D) 
J. Andrlík  (4.P) 
3. místo (kat. E)  
L. Feltlová (3.P) 
1. místo (kat. F) 

  

J. Lorenc (7.P) 
4. místo (kat. A) 
J. Lorenc (7.P) 
4. místo (kat. B) 

 

Biologická olympiáda M. Klímová (1.P) 
1. místo (kat. D) 
V. Jílek (2.P) 
3. místo (kat. D) 
A. Broklová (3.P) 
2. místo (kat. C) 
N. Kysilková (4.P) 
3. místo (kat. C) 

 

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

 

J. Tulis (3.A) 
10. místo (kat. A) 
 

 

Středoškolská odborná 
činnost (SOČ) 

 J. Kocanda (3.A) 
„Chov a barevné mutace 
gekončíka nočního) 
1. místo  

J. Kocanda (3.A) - biologie 
„Chov a barevné mutace 
gekončíka nočního) 
10. místo 
J. Pospíšil -  zeměpis 
„Měření sextanem“ – 9. 
místo 

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

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

 

 
Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 
 

20. 09. 2018 Středoškolský atletický pohár – okresní kolo. Druhými místy si naši chlapci a děvčata 
zajistili postup do krajského kola, kterého jsme se z organizačních důvodů nezúčastnili.  

10. 10. 2018 Okresní kolo Fotbalu SŠ – Pohár J. Masopusta – naši fotbalisté se po výborných 
výkonech umístili na 2., bohužel nepostupovém místě. 

31. 10. 2018 Krajské kolo ve stolním tenisu v Holicích. Po vítězstvích v okresních kolech studenti a 
studentky kvarty skončili na třetím místě. Studenti tercie končili 1. místem na úrovni 
okresního kola, studenti SŠ skončili 3. v rámci okresního kola. V krajském kole nás 
reprezentovali: O. Ulrich, F. Myška, S. Grubhoffer, J. Adamec, M. Klouzalová, A. 
Kastnerová). 

19. 11. 2018 O šachového krále a královnu královského věnného města Poličky – přebor šachistů 
ze všech poličských škol ovládl J. Tulis. T. Ulrich skončil na 3. místě. 

22. 11. 2018 Oblastní kolo ve florbalu žákyň 8. - 9. tříd. Z pěti přihlášených družstev skončila děvčata 
na 2. místě. 

26. 11. 2018 Školská futsalová liga 9 – 1. kolo. V konkurenci tří týmů naši futsalisté se do dalších kol 
neprobojovali. 

27. 11. 2018 Oblastní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd v Poličce. V konkurenci 5 místních týmů se 
našemu družstvu podařilo zvítězit 

04. 12. 2018 Okresní kolo v šachu družstev základních škol. V prostředí svitavské Fabriky obsadili 
naši šachisté v kategorii žáků 6. – 9. tříd  pěkné 3. místo. (A. Švanda, S. Grubhoffer, O. 
Ulrich, J. Chadima). 

05. 12. 2018 Okresní kolo ve volejbalu chlapců a dívek SŠ – Oba turnaje se konaly ve sportovní hale 
naší školy. Družstvo dívek obsadilo třetí místo stejně jako naši chlapci. 

06. 12. 2018 Oblastní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd. Naši florbalisté vybojovali krásné 2. místo. 
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06. 12. 2018 Mezitřídní florbalový a futsalový turnaj k příležitosti dne otevřených dveří. Ze čtyř 
zúčastněných týmů si vítězství odneslo družstvo Šivoe  (5.P). 

10. 12. 2018 Okresní kolo ve florbalu chlapců a dívek SŠ. Dívky si odvezly ze svitavské sportovní haly 
bronz, chlapcům se nedařilo a připadla na ně bramborová medaile. 

12. 12. 2018 Školská futsalová liga 7 – 2. kolo. V domácím prostředí získali naši chlapci 3., 
nepostupové místo.  

14. 12. 2018 Středoškolská futsalová liga – 2. kolo. Po postupu z předchozího kola bylo třetí 
místo,v tomto turnaji pro naše futsalisty konečné. 

28. 02. 2019 Okresní kolo v basketbalu žáků a žákyň IV. kategorie. Chlapcům připadlo 2. místo, 
děvčata skončila 3. 

21. 03. 2019 Okresní kolo v basketbalu žáků III. kategorie. Po vítězství v oblastním kole se naši mladí 
basketbalisté umístili na 2. místě (J. Vraspír, M. Chalupník, D. Zahradníček, J. Adamec, J. 
Chadima, S. Šafář, J. Jelínek, A. Švanda, J. Valouch). Děvčata ve stejné kategorii získala 
3. místo v oblastním kole bez dalšího postupu. 

 

 
 
 
02. 04. 2019 Okresní kolo ve volejbalu chlapců a dívek IV. kategorie. V domácí hale jsme pořádali 

okresní přebor bez účasti našich studentů. 
30. 04. 2019 Oblastní kolo 51. 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 mladších žáků. 

20. 05. 2019 Krajské kolo v soutěži „Odznak Všestrannosti“. V této soutěži jsme měli zastoupení jak 
v kategorii družstev, tak i jednotlivců. V rámci družstev jsme obsadili skvělé 4. místo. 
Z jednotlivců se prosadil S. Šafář, který ve své kategorii skončil na 2. místě.  
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12. Výchovné poradenství  

 
Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Marta Najbertová. V průběhu celého školního roku 
studovalo na naší škole celkem 9 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2 žákyně měly IVP bez úpravy 
ŠVP (u jedné předmět Pedagogická intervence), dva žáci měli upravené podmínky státní části maturity (PUP). 
Partnery ve vzdělání jsou nadále MU Brno a Univerzita Hradec Králové.  
 
Aktivity během školního roku: 

 evidence žáků se SVP, se zdravotním postižením a žáků talentovaných  

 osobní pohovory s rodiči žáků se SVP, se školní neúspěšností či výchovným problémem 

 nastavení PO  pro žáky se SVP aj., kontrola plnění 

 koordinace IVP, pedagogické intervence 

 organizace besedy s žáky primy a 1A na téma: „Metodika efektivního učení, denní režim a zvládání zátěže“ 
– Mgr. V. Tvrdíková, PPP Ústí n O., (listopad 2018), následná konzultace s přednášející, evaluace  

 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 se školní neúspěšností či chováním (poruchy výživy aj.) 

 poradenská činnost rodičům žáků s problémovým chováním či školní neúspěšností 

 monitoring nadaných žáků, poradenská činnost (zapojení do aktivit) – soustředění organizovaná VŠ, 
soustředění pro talentovanou mládež (organizace a účast na soustředění pro talenty z biologie Pa kraje)  

 šetření - „Ostrakismus v kvartě“, sledování sociálních vztahů v kvartě, koordinace řešení  

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

 spolupráce s VŠ – organizace besed se zástupci VUT Brno, MU Brno, UPOL – katedra psychologie, UPa, -  
3A, 7P, maturanti zájemci a jiní 

 spolupráce s MU Brno, 1. lék. fakultou UK Praha, ÚExpBi, UPa - organizace exkurzí na VŠ pro Bipr a Chpr  

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

 poradenská činnost pro žáky z kvarty přestupující na jinou SŠ (4 žáci) 

 poradenská činnost pro žáky ohledně volby profesních předmětů a seminářů 

 prezentace školy na Přehlídce středních škol – ve Svitavách (19. 10. 2018) 

 organizace testů profesní orientace pro 2A a 6P  - PPP Ústí nad Orlicí 

 organizace kurzu „Vyber obor“ – 11. 1., ing. K. Eliášová, zájemci ze 7P, 8P a 3A 

 organizace návštěvy veletrhu VŠ „Gaudeamus“ v Brně pro žáky 6P, 2A 

 spoluúčast na organizování a průběhu Dne otevřených dveří (8. 12. 2018) - seznámení rodičů a uchazečů 
s ŠVP a podmínkami studia na naší škole, s principy a průběhem přijímacího řízení pro šk. r. 2018/19 

 spolupráce s rodiči - účast na setkání s rodiči a nováčky 1P a 1A, 18. 6. 

 tvorba dokumentů - informovaný souhlas o poradenských službách VP a ŠMP 

 spolupráce s PPP (Ústí n/Orlicí, Pardubice), SPC Bystré, Brno „Kociánka“   - konzultace 

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

 poradenství pro kolegy – třídní učitele žáků se SVP 

 vytváření podkladů (snímek školy, karta školy aj.) pro vyšetření žáků ve SPZ - PPP, SPC 

 poradenství pro kolegy řešící výchovný či vzdělávací problém žáků gymnázia 

 komunikace se studentskou radou 

 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 

 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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 vyhodnocování úspěšnosti maturitní zkoušky a přijímacího řízení na VŠ a VOŠ 

 moderování slavnostního předávání maturitních vysvědčení (31. 6.) 

 návrh žáků pro odměnění za vynikající aktivity Městem Polička 

 vyplnění anketního formuláře výchovného poradce pro ČŠI 

 vedení webových stránek sekce „Výchovný poradce“  

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

 vyplnění dotazníku pro VP - „Karierové poradenství“, 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 (Pomezí, Lubná - 
Sebranice, Svitavy) 

 schůzky ŠPP (ř. š., ŠMP, TU) 
 

Vzdělávací akce výchovné poradkyně:  

 Odborný seminář pro VP,  17. 9.2018,  PPP ÚnO, Svitavy; osvědčení 

 Odborný seminář pro VP a ŠMP v Žamberk, 12. 2. 2019, PPP ÚnO; osvědčení 

 aktivní zapojení do projektu „Systémová podpora nástrojů soc. – právní ochrany dětí“ – min. soc. 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 - 27 maturujících studentů   

Technické obory 8 

Přírodovědní obory 3 

Mendelova univerzita 3 

Pedagogické obory 1 

Právnické obory 2 

Ekonomické obory  4 

Lékařské obory 3 

Celkem 27 

 
4.A - 26 maturujících studentů 
TECHNIKA  MFF 3 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  3 

FARMACIE 1 

LÉKAŘSKÁ f. + FYZIOTERAPIE 1 + 1 

VETERINA 1 

EKONOMIE 2 

PRÁVA 4 

HUMANITNÍ OBORY 4 

PEDAGOGIKA 5 

Pobyt v zahraničí 1 

CELKEM 26 
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13. Prevence sociálně patologických jevů  

 
Na škole je zřízeno poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb 
pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a 
aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Poradenské služby ve škole jsou na základě pověření 
ředitele školy zajišťovány výchovnou poradkyní (RNDr. Marta Najbertová) a školním metodikem prevence 
(Mgr. Erika Jiroušová).  
 
Prevence rizikového chování je nedílnou součástí každodenní pedagogické praxe během vyučování, ale i na 
akcích, které nejsou součástí běžné výuky jako např. besedy, exkurze, školní výlety, sportovní kurzy, kulturní 
představení, charitativní akce, či volitelné programy typu Duke of Edinburgh a Ukliďme Česko. 
 
Preventivní aktivity vycházely z Preventivního programu Gymnázia Polička pro školní rok 2018/2019, některé 
proběhly spontánně jako reakce na vzniklou situaci. V některých případech jsme požádali o spolupráci 
Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústí nad Orlicí a tiskového mluvčí Policie ČR. 
 
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 patří adaptační kurzy pro primu a první ročník a víkendové Psychohrátky 
s protidrogovým zaměřením každoročně organizované pro žáky třídy sekundy.  
 
Opětovně 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 první 
ročníky školního roku 2019/2020. 
 
Vrstevnický program aj. akce (ve spolupráci s výchovnou poradkyní) 
Byly vypracovány a na Město Polička podány 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.  

 
1. „Kurz lektorů vrstevnického programu“ – 20. + 21. 5. gymnázium, 14. – 15. 6., Mladočov, Celkem 17 
absolventů – žáci z 1. A, kvinty a sexty. 
 
2. „Vrstevnický program  - nadstavba “ - dvoudenní soustředění pro lektory vrstevnického preventivního 
programu na naší škole v listopadu 2018; lektoři Mgr. Vlasta Tvrdíková a  PhDr. Eva Maierová Ph.D. 
 
3. Působení lektorů na vrstevníky a děti o málo mladší  
-Psychohrátky“ – 14. – 15. 6., Mladočov, sekunda + 11 lektorů VP  
-Adaptační kurzy pro primu a první ročníky našeho gymnázia (září 2018) a také na Gymnáziu a JŠ s PSJZ 
Svitavy (srpen 2018) 
- Činnost lektorů na ZŠ a SŠ v regionu: dvouhodinové bloky preventivního protidrogového programu „Drogy? 
Proč, ne!“ a „Poznej sám sebe i druhé 
- ZŠ Pomezí (7. a 9. třída), - 21. květen  
- ZŠ Lubná – Sebranice (2., 5., 7. a 9. třída) – 25. červen  
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14. Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

 
Úřad práce České republiky, Krajské pobočky Pardubice provedl dne 25. 9. 2018 kontrolu hospodaření 
s veřejnými prostředky, dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP dané 
dohodou č. SYA-VZ-3011/2017. Kontrolované období od 1. listopadu 2017 do 31. července 2018 a období 
účetně související.  Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol o kontrole ze dne 10. 10. 2018 je 
uložen u ředitele školy.   

 
Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2018 provedla prověrková komise ve 

dnech 27.9. 3.10. 2018 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 5. 10. 2018.    

 
Ve dnech 19. – 23. 11. 2018 se uskutečnil vnitřní audit, který byl zaměřen na zjištění stavu vedení 
dokumentace v rámci osobních spisů zaměstnanců jako platných pracovních smluv, aktuálních platových 
výměrů, dokladů o dosažení odborné kvalifikace a dalších. Kontrolované období od srpna do listopadu 2018. 
Auditem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Audit provedl interní auditor RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D. Zpráva o 
zjištěních z vykonaného auditu ze dne 23. 11. 2018 je uložena u ředitele školy. 

 
Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 12. – 13. 12. 2018 a 12. - 
13. 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 
dne 13.12. 2018 a 13.6. 2019 

 
Ve dnech 1. – 3.  a 10. a 12. dubna 2019 byla podle § 174 odst. 2 písm. 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 provedena kontrola České školní inspekce. Předmětem 
kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání a poskytování 
školských služeb jako např. kontrola vydání a obsahu školního řádu střední školy, soulad ŠVP s příslušnými 
RVP, školního stravování, kontrola organizace a průběhu maturitní zkoušky, kontrola organizace, obsahu a 
formy přijímacího řízení. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2018/2019 ke dni kontroly. Kontrolou nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. Doporučení kontroly byla zapracována do plánů školy. Protokol o kontrole ze dne 
9.5. 2019 (Č.j. ČŠIE-432/19-E) a Inspekční zpráva ze dne 9.5. 2019 (Č.j. ČŠIE-431/19-E) jsou uloženy u 
ředitele školy.  

 
Dne 15.5. 2019 byla  na základě § 82 odst 2. písm. b) zákona 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonům, § 23 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 16 
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, provedena kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy. Předmětem kontroly bylo plnění povinností vyplývajících 
z nařízených předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Doporučení byla zohledněna. Protokol o 
kontrole ze dne 31.5. 2019 (Č.j. KHSPA 09257/2017/HDM-Sy) je uložen u ředitele školy.  

 
Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje byla dne 3.4. 2019 pověřenými 
pracovníky provedena následná kontrola plnění stanovených opatření z kontroly č. 35/2018 – Gymnázium 
Polička. U všech nedostatků a připomínek z předchozí kontroly bylo shledáno, že tyto byly odstraněny a 
napraveny a přijatá opatření byla splněna. Protokol z následné kontroly dne 3.4. 2019 uložen u ředitele školy.   
 
Úřad práce České republiky, Krajské pobočky Pardubice, pracoviště ve Svitavách provedl ve dnech 20.6. 
– 10.7. 2019 kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP dané dohodou č. SYA-VZ-3033/2018. Kontrolované období od 1. listopadu 
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2018 do 30. 4. 2019 a období účetně související.  Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol o 
kontrole ze dne 10. 7. 2019 (Č.j. 161002/19/SY) je uložen u ředitele školy.   
   

  

15. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2018) 

Provozní dotace  Kalendářní rok 2017 Kalendářní rok 2018 

Dotace na přímé náklady  16 595 002,00 Kč 18 715 893,00 Kč 

Dotace na provoz  3 381 900,00 Kč 3 547 614,65 Kč 

Příspěvky - podpora vzdělávání 522 633,00 Kč 98 706,00 Kč 

Účelové dotace  - úřad práce 177 643,00 Kč 163 903,00 Kč 

DZS – ERASMUS+ 150 818,70 Kč 187 935,00 Kč 

ESF – Šablony 51 349,00 Kč 345 551,00 Kč 

DofE 11 890,00 Kč 8 939,00 Kč 

Granty KRÚ 42 109,57 Kč 116 811,56 Kč 

Dotace celkem  20 933 345,27 Kč 23 185 353, 21 Kč 

  
  

 

Hlavní činnost   

Náklady  

Mzdy  12 356 110,00 Kč 13 862 701,00 Kč 

OON 226 880,00 Kč 536 590,00 Kč 

Pojistné 4 255 623,00 Kč 4 763 081,00 Kč 

Ostatní náklady                    4 706 640,96 Kč  5 006 540, 82 Kč 

Náklady celkem 21 545 253,96 Kč 23 185 353,21 Kč 

    

Výnosy  

Dotace celkem 20 933 345,27 Kč 23 185 353,56 Kč 

Ostatní výnosy (vlastní příjmy) 647 468,69 Kč 1 013 559,26 Kč 

Výnosy celkem 21 580 813,96 Kč 24 198 912,82 Kč 

 
 

 

 

Výsledek hospodaření                          35 560,00 Kč  30 000,00 Kč 
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16. Školská rada 

Školská rada ve školním roce 2018/2019 jednala ve složení: Mgr. Markéta Linková, Mgr. David Šafář, Ing. 
Tomáš Dudek. Na jednání byl jako host zván Mgr. Josef Dvořák. 
 
Zasedání nové školské rady proběhla ve školním roce 2018/2019 ve dnech 17. 10. 2018 a 15.4. 2019, kterých 
se účastnili Ing. Tomáš Dudek (předseda školské rady), Mgr. Markéta Linková (členka školské rady) a Mgr. 
David Šafář (člen školské rady) a Mgr. Josef Dvořák (ředitel školy). Kromě schválení výroční zprávy, dodatků 
k ŠVP byly dále projednávány připomínky ze strany rodičů, které přednesl Mgr. David Šafář. Zápisy a 
usnesení ze všech jednání rady jsou uloženy u ředitele školy.  

 
 

 

 

17. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Projekt: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) ve školním roce 2018/2019 
 

Ve školním roce 2018/19 bylo do programu DofE na 
naší škole zapojeno zhruba 20 studentů, a to na 
všech úrovních.  
 
V listopadu se tým učitelů zúčastnil víkendové akce 
DofE Leader Camp. Při tomto setkání koordinátorů a 

vedoucích měli účastníci možnost navštívit nejrůznější workshopy a také sdílet své zkušenosti s DofE.   
V prosinci byla na ceremonii v Praze předána stříbrná cena Dominiku Ostatkovi. V průběhu tohoto školního 
roku se vytvořil nový tým bronzových účastníků ze 4.P, který absolvoval v květnu svoji cvičnou expedici na 
Českomoravské vysočině. Tento tým také vyrazil spolu s několika dalšími spolužáky na akci Zažij DofE do 
brněnského Vida centra. Studenti měli možnost využít prostory Vida centra k různým aktivitám spojeným 
s vědou a jednotlivým oblastmi DofE. Den završila přednáška popularizátora vědy Michaela Londesborougha.  
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18. 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. Cílem a výsledkem je oživení výukových metod, zvýšení jazykových 
kompetencí a vytváření profesionálních vazeb mezi pedagogy. V rámci tohoto projektu, který byl ukončen 
v květnu 2019, se zahraničních mobilit zúčastnili (v pořadí, v jakém mobility proběhly): 

 
 

Účastník Termín Země Náplň kurzu 
 

RNDr. Miroslav Jílek, 
PhD. 

říjen 2019 Velká 

Británie 
CLIL - metodika pro učitele přírodovědných 
předmětů 

Mgr. Erika Jiroušová. listopad 2019 Slovinsko kurz koučingu jako zdroje profesionálního 
rozvoje 

Mgr. Jan Vavřín březen 2019 Irsko jazykově metodický kurz anglického jazyka 

 

Ve čtvrtek 13. 12. proběhla minikonference projektu Dalším vzděláváním k úspěchu. Naše setkání bylo 
zaměřeno na praktické informace spojené s průběhem projektu od jeho plánování přes sepisování žádosti až 
po samotný průběh a jeho uzavření. Cílem nebylo jenom přinést informace o průběhu jednoho konkrétního 
projektu, ale přinést informace i o obecných zásadách tvorby úspěšného projektu a praktické rady 
koordinátora. Zúčastnili se učitelé ze čtyř různých škol, kteří se chystají v následujících letech žádat o 
prostředky z programu Erasmus+. 
 
Závěrečná zpráva projektu byla podána v termínu a schválena národní agenturou v srpnu 2019. 
 
Od 1. 6. 2019 probíhá nový projekt ELLE (European Life Long Learning for Everyone), v jehož rámci již 
proběhl první výjezd na mobilitu typu job-shadowing na Gymnázium v Německém Korbachu. Následovat bude 
v příštích dvou letech dalších 8 mobilit různého zaměření. 
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19. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 
Projekt: Gymnázium Polička - řízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří  
 
Na projekt byla poskytnuta dotace ve výši 8 868 988 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu. Předmětem projektu bylo vybudování učebny fyziky a 
modernizace stávajících laboratoří fyziky, chemie, biologie, dvou 
laboratoří výpočetní techniky, učeben chemie a zeměpisu, revitalizace 
zeleného prostranství školního dvora, kde byla zřízena venkovní 
učebna. V průběhu hlavních prázdnin byla provedena většina stavebních prací a na začátku školního roku 
2018/2019 byly učebny zkolaudovány a předány škole do užívání. Po ukončení výběrových řízení proběhlo 
v průběhu podzimních měsíců dodání nábytku a vybavení jednotlivých učeben. Všechny zrekonstruované 
prostory jsou v současnosti využívány pro výuku.  
 
Projekt: KOUMES - kurzy, metodika, stáže učitelů Gymnázia Polička 
 
Na našem gymnáziu probíhal od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 projekt KOUMES - kurzy, metodika, stáže učitelů 
Gymnázia Polička, který byl spolufinancován Evropskou unií. Výše částky schválené podpory, která byla 
projektu přidělena, činila 879 870 Kč. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Ve školním roce 2018/2019 se v rámci DVPP zúčastnili 
tři skupiny pedagogů kurzů akreditovaných v systému DVPP MŠMT zaměřených na efektivnější práci s IT. 
Díky realizaci projektu zdárně zakončila Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně 
patologických jevů Mgr. Erika Jiroušová. Vedle toho proběhla i stáž J. Vavřína na Katedře geoinformatiky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Proběhly i další naplánované šablony, namátkou 
šablona Zapojení  ICT do výuky, šablona CLIL ve výuce (geografie a geologie) atd.  
 
Na projekt KOUMES navazuje projekt STO, který škola podala v rámci Výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a 
VOŠ II – MRR a který bude realizován od školního roku 2019/2020.  
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20. Další aktivity školy  

 
Akademie souvislostí na Gymnáziu Polička 
 

Druhým rokem se každý měsíc na Gymnáziu v Poličce scházejí učitelé přírodovědných předmětů z okolních 
škol, aby si společně vyměnili zkušenosti v rámci jednoho vybraného tématu. Akademie souvislostí, která má v 
Poličce jedno z center, je projektem společnosti Terra-klub. Jeho hlavním cílem je vytvářet prostor pro 
vzájemné sdílení zkušeností, metodických materiálů, postupů, příkladů dobré praxe. 
 Zmíněná Centra kolegiální podpory, jichž jsou obvykle dvě v kraji, nejsou řízená centrálně. Je na domluvě 
účastníků, které téma si zvolí a společně na principu mezioborových souvislostí proberou.  Kromě snahy 
nahlížet na přírodní jevy jako na celek prostupující všemi zainteresovanými obory, je cílem Akademie 
souvislostí přinášet čerstvé pohledy na výukové metody, kooperativní formy výuky, nebo rozebírat a ukazovat 
možnosti zapojení moderních výukových pomůcek tam, kde zefektivňují práci a zvyšují motivaci se učit.  
Na Akademii souvislostí v centru na poličském gymnáziu jsme zatím nevymysleli žádný převratný výukový 
postup ani vynález. Příslibem do budoucna je však holý fakt, že existují učitelé, kteří nelení a po škole přijedou 
třeba ze Svitav, Litomyšle, nebo Moravské Třebové bavit se o tom, jak lze věci dělat lépe. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mgr. Jan Vavřín 
 vedoucí Centra kolegiální podpory Gymnázium Polička 
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Elixír do škol 
Elixír do škol funguje na gymnáziu od září 2013, kdy byla Polička vybrána jako jedno ze zákládajících 

regionálních center pro sdílení a rozvíjení příkladů 
dobré praxe výuky fyziky. Celý projekt byl založen 
nadací Depositum Bonum České spořitelny ve 
spolupráci s projektem Heuréka, který vznikl téměř 
před třiceti lety z iniciativy aktivních učitelů 
hledajících cesty, jak neučit fyziku pouze s „křídou 
a tabulí“, ale ukázat ji jako krásnou a důležitou 
součást poznání. Dnes je Elixír do škol 
samostatným zapsaným ústavem podporovaným 
sponzorsky nadací Depositum Bonum a dalšími 
donátory. Po celé České republice je pro učitele 
fyziky na ZŠ a SŠ aktuálně k dispozici 25 

regionálních plus 12 občasných (takzvaných létajících) center. Centra jsou vedena učiteli, kteří mají většinou 
dlouholetou zkušenost s projektem Heuréka a připravují program jednotlivých dvouhodinových setkání 
konaných pravidelně každý měsíc. Na gymnáziu v Poličce se takto pravidelně schází okolo deseti učitelů 
převážně z okolních základních škol. Spolu s vedoucím místního regionálního centra se seznamují s různými 
možnostmi výuky fyziky založenými převážně na heuristickém/badatelském přístupu. Častou a oblíbenou 
součástí setkání je i výroba a zkoumání možností využití rozmanitých jednoduchých pomůcek pro 
demonstrační nebo žákovské experimentování. Největší hodnotu pak lze spatřovat ve vytváření společenství 
učitelů, kteří se mohou sdílením svých postřehů a zkušeností v bezpečném prostředí navzájem obohacovat, 
radit se o problémech každodenního kantorského života a přenášet nově nabitou energii do své práce s žáky 
na školách. 
 RNDr. Miroslav Jílek, PhD. 
 vedoucí centra Elixír do škol v Poličce 

 
ECDL – European Computer Driving Licence 
 

Gymnázium Polička je akreditovaným 
testovacím střediskem ECDL. Koncept 
ECDL představuje dnes již celosvětově 
rozšířený vzdělávací a certifikační koncept 
v oblasti digitálních technologií. Nabízí 
mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění úrovně digitálních 
znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Koncept ECDL definuje minimální 
vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu 
práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost). 
Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby. 
Pro testování má naše škola akreditované dvě učebny výpočetní techniky a dva testery (Ing. Tomáše Dudka a 
Ing. Miroslava Bartoše). Ve školním roce 2018/2019 bylo v konceptu zapojeno 33 studentů z vyššího 
gymnázia. Bylo vypsáno šest termínů testování a zúčastnění studenti složili 1 až 4 zkoušky z celkových sedmi 
nutných k získání certifikátu ECDL Core.  
 
 Ing. Tomáš Dudek 
 Administrátor projektu ECDL na Gymnáziu Polička 
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Gymnázium Polička – člen sítě přidružených škol UNESCO 

Studenti kvinty, sexty, septimy, druhého a třetího ročníku v 
září na severním okraji Londýna prezentovali výsledky 
dotazníkového šetření, jehož tématem byl život jejich rodičů a 
prarodičů před rokem 1989. Bylo to vyvrcholení projektu 
věnovanému stoletému výročí republiky v rámci členství naší 
školy v síti škol UNESCO. Naši studenti vystoupili v 
pětičlenných skupinách ve čtyřech paralelně probíhajících 
hodinách dějepisu, které připravují anglické žáky na zkoušky 
GCSE zaměřené tento rok na studenou válku. 

Samotné dotazníkové šetření proběhlo na začátku září a následně bylo zpracováno třídou sexta. V anglickém 
jazyce pak byly prezentovány v rámci exkurze do Anglie. Součástí programu byla návštěva Highlands 
Secondary School v Enfieldu na severu Londýna, kde si studenti nejen vyzkoušeli trému z výstupu v cizím 
jazyce před svými vrstevníky, ale poté měli i možnost si popovídat s žaky školy o všem, co je zajímalo. 
 
 Mgr. Jan Vavřín  
 

MAKERS na gymnáziu v Poličce 

Již několikátým rokem probíhá pro zájemce z řad studentů gymnázia kroužek zaměřený na moderní digitální 
technologie a jejich využití při různých tvořivých 
aktivitách. Kroužek se schází každý týden a 
studenti se pod odborným dohledem věnují 
nejrůznějším „projektům“. Zabývají se přitom 3D 
modelováním, 3D tiskem, programováním, 
robotikou a automatizací, mechanikou, 
mikrokontroléry a elektronikou obecně. Celkový 
důraz je kladen na polytechnický přístup ke 
vzdělávání (v duchu STEAM). V minulém školním 
roce jsme v rámci MAKERS absolvovali také různé 
exkurze a akce, např.: 

• Seznámení s CNC obráběním (celodenní workshop na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou) 
• Veletrh 3Dexpo (veletrh o technologiích 3D tisku, doprovodný přednáškový program, Praha) 
• Jak se vyrábí filament? (exkurze – výroba 3D tiskového materiálu, neboli filamentu, u českého výrobce 

Plasty Mladeč) 
• Mezinárodní soutěž Robotický den 2019 (účast v soutěži robotické sumo, Praha) 
• MakerFaire 2019 Praha (účast jako vystavovatelé, zabezpečovali jsme program na stánku spřátelené 

firmy, výrobce 3D tiskáren eDee, YSoft) 
• Zabezpečovali jsme také různé „makers“ aktivity v rámci dne otevřených dveří našeho gymnázia, 

prezentace gymnázia na veletrhu škol (Svitavy) a oslav 100. výročí založení gymnázia.  
• Na našem gymnáziu jsme v rámci EU kampaně CodeWeek 2018 připravili lokální akce věnované 

popularizaci programování, 3D modelování a 3D tisku. 
 
  Mgr. Tomáš Feltl 
 Garant kroužku MAKERs 
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21. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  
 

 Na škole funguje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.  

 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 Spolek PONTOPOLIS 
o další organizace a partneři 
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Schváleno školskou radou dne: 

 
Předseda školské rady: 

 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

     Mgr. Josef Dvořák 
                                                                                                    ředitel školy 


