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1 Úvodní slovo 

Život školy je životem organismu, který se neustále vyvíjí a přetváří v cosi nové. Každý rok 

tak s sebou přináší události více či méně výjimečné a ojedinělé. Uplynulý školní rok 2019/2020 se 

rozhodně zařadil mezi ty, v jehož průběhu nebyla o nečekané události rozhodně nouze.  

Příprava na nový školní rok a jeho začátek byl na prvním místě spjat s přípravami a samotným 

průběhem oslav připomínajících 100. výročí od založení školy. Přestože se škola ve své tradici hlásí 

k učitelskému ústavu, který byl v Poličce založen již v roce 1899, byl to právě školní rok 1919 / 1920, 

v němž byla započata přeměna ústavu ve státní reálné gymnázium, jehož stoleté působení v Poličce 

jsme si společně s bývalými i současnými studenty a pedagogy připomněli.  

Jubileum školy si svou číslovkou říkalo o oslavy, které se přenesou i za zdi školní budovy a 

připomenou historii a význam gymnázia pro celé město Polička. Troufám si říci, že gymnázium 

připravilo na zářijové dny velice pestrý program, který v průběhu čtyř dnů nabídl rozmanitou a 

pestrou škálu akcí pro zástupce všech generací. Za zmínku jistě stojí uvedení premiéry filmu Stoletá 

manka z Vysočiny o studentce poličského gymnázia, paní Marii Žertové, slavnostní koncert Ondřeje 

Havelky a jeho Melody Makers v Tylově domě, vystoupení poličských ochotnických divadelních 

spolků nebo multižánrový hudební festival u hradeb. Vedle záměru zapojit do oslav školy nejenom 

bývalé a současné studenty a pedagogy bylo naší snahou na oslavách spolupracovat i s dalšími 

poličskými organizacemi a spolky, z nichž některé si ve stejném roce rovněž připomínaly významné 

jubileum (70 let ochotnického divadla v Poličce a 90 let od založení Tylova domu). Troufám si říci, 

že oslavy předčily očekávání i samotných organizátorů a významné jubileum školy připomněly 

nejenom s pompou, ale především s důstojností a grácií.  

Po oslavách nastal čas výuky a vzdělávání. Významným zpestřením bylo především pro 

studenty zapojení rodilé mluvčí a americké lektorky Jubilee Marshall, která na škole působila po 

velkou část školního roku. Po stejně dlouhé období se k našim studentům přidali také dva zahraniční 

studenti, Panda Maneewan z Thajska a Giorgio Scavello z Itálie.   

Do té doby hladký průběh školního roku ovlivnila na konci měsíce září bouře Montimer, která 

výrazným způsobem poničila střechu na sportovní hale. Tím byl od října pozastaven nejenom provoz 

sportovní haly, ale došlo také ke komplikacím spojeným s výukou tělesné výchovy. O tom, že vše zlé 

je zpravidla také pro něco dobré, svědčí fakt, že touto nešťastnou událostí došlo zároveň k urychlení 

rekonstrukčních prací na střešních plochách dalších budov v areálu školy. Po sportovní hale tak 

následovala výměna krytiny i na hlavní budově a nakonec i na přístavbě v jižní části areálu školy. Při 

těchto pracích se díky vstřícnosti zřizovatele podařilo zateplit prostor kabinetů v půdní vestavbě 

hlavní budovy a osadit střešní okna do střechy budovy, kde jsou umístěny kanceláře školy a sborovna.  
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V listopadu se pedagogové a studenti gymnázia připojili prostřednictvím workshopů na půdě 

školy k připomínce 30 let od Sametové revoluce, tj. pádu komunistického režimu. V podzimních a 

zimních měsících proběhly osvědčené akce školy včetně adventních pondělků, Mikulášské nadílky, 

Dne otevřených dveří a již tradičního Vánočního zpívání na schodech. V lednu se uskutečnil 

studentský ples a výuku tělesné výchovy doplnily dva lyžařské kurzy.  

S příchodem jara se začaly pomalu rozbíhat i předmětové soutěže a olympiády. Naplánována 

byla účast studentů na konferenci v USA, v přípravách byl také pobyt studentů na partnerské škole 

v Německu. Tyto, stejně jako další akce, bohužel zhatila epidemie Covid-19, která v konečnému 

důsledku počínaje 11. březnem 2020 vyústila v bezprecedentní zákaz osobní přítomnosti žáků a 

studentů na vzdělávání.  

I díky vybudované IT infrastruktuře z předchozího roku se velice brzy podařilo přejít na 

distanční způsob výuky, který s drobnou přestávkou v měsíci červnu trval prakticky po celý zbytek 

druhého pololetí školního roku. Poděkování v tomto ohledu patří nejenom pedagogům, kteří se svého 

nového úkolu zhostili naprosto skvěle, ale také studentům, kteří k výuce přistoupili aktivně a velmi 

zodpovědně. S postupem času obohatily online výuku také přednášky pro studenty i veřejnost. 

Namátkou lze uvést přednášku historika Michala Stehlíka, horolezce Radka Jaroše, komeniologa Jana 

Hábla, cestovatelky Moniky Benešové a dalších.  

Epidemie Covid-19 zasáhla rovněž do přijímacího řízení a maturitních zkoušek. Obojí 

nakonec proběhlo za zpřísněných protiepidemických opatření, včetně předání maturitních vysvědčení 

studentům, kteří se v roce 2019/2020 stali doposud posledními absolventy Gymnázia Polička.  

Závěrem lze shrnout, že přes všechny anomálie a komplikace prožili učitelé i studenti 

gymnázia školní rok, který přinesl vedle neočekávaných situací také mnoho nových výzev. Nesmírně 

rád vzpomínám především na jednotu a soudržnost v pedagogickém sboru projevující se ochotou 

navzájem si pomoci při překonávání technologických překážek, přes které se někteří kolegové 

z podstaty věci při distanční výuce dostávali snáze než jiní. Velice bych si přál, abychom v podobném 

duchu dokázali překonávat i další překážky nadcházejícího školního roku. 

 
 

 Mgr. Josef Dvořák 

 ředitel školy 
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2 Charakteristika školy a základní údaje o škole 

Charakteristika školy 

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 (dále jen Gymnázium Polička) je tradiční 

vzdělávací institucí, která se v regionu řadí mezi nejstarší svého druhu. Škola navazuje na historii 

učitelského ústavu, 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. Ve školním roce 2018/2019 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). V uplynulém školním roce na škole působila rodilá mluvčí ze 

Spojených států amerických.  

Celková kapacita školy je 386 žáků. Loňský školní rok zahájilo 346 studentů, z toho 

ve čtyřletém oboru studovalo 118 žáků, v osmiletém oboru 228.  Školní rok ukončilo 343 žáků. 

Škola má k dispozici celkem 11 velkých kmenových učeben, 5 jazykových učeben, odborné 

učebny biologie, chemie, fyziky, geografie, dějepisu, základů společenských věd, laboratoře pro 

cvičení z biologie, chemie, fyziky, dvě učebny výpočetní techniky, učebnu výtvarné výchovy, velkou 

aulu, multimediální studio. Hygienické podmínky odpovídají platným předpisům a požadavkům na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 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.   
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Škola disponuje vlastní sportovní halou, kterou lze rozdělit výsuvnou stěnou na dvě části, 

v nichž může výuka tělesné výchovy probíhat paralelně 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. Na škole působí smíšený pěvecký sbor Juliettes. 

Stravování probíhá ve vlastní jídelně-výdejně v přízemí školy. Obědy jsou zajištěny 

dodavatelským způsobem z jídelny SOŠ a SOU Polička, odkud jsou dováženy vlastními kapacitami. 

Zaměstnanci a žáci využívají elektronický systém při objednávání, odhlašování a vydávání obědů. 

Na výběr je ve většině případů ze tří jídel, přičemž je brán zřetel na dietní potřeby strávníků.  

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 

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 
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Telefon:  461 722 102 

E-mail:  info@gympolicka.cz  

Url: https://www.gympolicka.cz 

Datová schránka: yusxjb9 

Výchovná poradkyně RNDr. Marta Najbertová 

Metodička primární prevence Mgr. Erika Jiroušová 

Školská rada: předseda: Ing. Tomáš Dudek 

 členové: Mgr. Markéta Linková, Mgr. David Šafář 

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

Přehled učeben (ve školním roce 2019/2020) 

 

Označení Podlaží Č. dv. Využití učebny Kapacita Poznámka 

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

učebna Bi 1.NP 111 
odborná učebna biologie / kmenová 

učebna 
34  

laboratoř Ch 1.NP 127 laboratorní cvičení z chemie 18 
bez projekční 

techniky 

učebna Ch 1.NP 129 odborná učebna chemie 34  

2.A 1.NP 130 kmenová učebna 32 
bez projekční 

techniky 

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

terci 2.NP 205 kmenová učebna 32 
bez projekční 

techniky 

kvinta 2.NP 206 kmenová učebna 32 
bez projekční 

techniky 

JL 1 2.NP 207 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ, RJ 18  

JL 2 2.NP 204 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ, RJ 20  

JL 3 2.NP 203 jazyková učebna – AJ, NJ, FJ, RJ 19  

1.A 2.NP 208 kmenová učebna 32 
bez projekční 

techniky 

sexta 2.NP 209 kmenová učebna 30 
bez projekční 

techniky 

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

kvarta 2.NP 211 kmenová učebna 32  

oktáva 2.NP 212 kmenová učebna 32  

sekunda 2.NP 213 kmenová učebna 32  

učebna fyziky 3.NP 305 učebna fyziky 32  

laboratoř Fy 3.NP 304 laboratoř fyziky 34  

3.A 3.NP 303 
odborná uč. zeměpisu, kmenová 

učebna 
32  

aula 3.NP 

307 

314, 

315 

výuka hudební výchovy, 

shromaždiště školy, společenské a 

kulturní akce 

120 
využití 

veřejností 

JL5 3.NP 308 jazyková učebna – AJ, RJ, NJ, FJ 18  

4.A  3.NP 309 
odborná uč. dějepisu, kmenová 

učebna  
34  

prima 3.NP 310 
odborná uč. českého jazyka, 

kmenová učebna 
34  

LVT 1 3.NP 311 laboratoř výpočetní techniky 15  

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  
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modelovna př. 2NP 611 
učebna pro výtvarnou výchovu – 

modelovna 
10 keramická pec 

LVT 2 př. 2NP 614 laboratoř výpočetní techniky 15  

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 2019/2020 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 2019/2020 (stav k 30. 9. 2019)  

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

79-41-K/41 Gymnázium 4 roky 4 118 

79-41-K/81 Gymnázium 8 roků 8 228 

Celkem  12 346 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 

vyučované ve školním roce 2019/2020: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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) 
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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) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 předměty 

přírodovědné. 

Profesní předměty, volitelné semináře (4.A, 8.P)  

Předmět h/týd. Předmět h/týd. 

německý jazyk – profesní 3 společenskovědní seminář 2 

základy společenských věd – profesní 3 seminář z dějepisu 2 

dějepis – profesní 3 seminář a cvičení z matematiky 2 

geografie – profesní 3 seminář a cvičení z fyziky 2 

matematika – profesní 3 seminář a cvičení z chemie 2 

fyzika – profesní 3 seminář a cvičení z biologie 2 

chemie – profesní 3 seminář z geografie 2 

biologie – profesní 3 obsluha počítače 2 

informatika a výp. technika – profesní 3 seminář z výtvarné výchovy 2 

konverzace v anglickém jazyce 2 seminář z hudební výchovy 2 

Profesní předměty (3.A, 7.P) 

Předmět h/týd. Předmět h/týd. 

německý jazyk – profesní 2 fyzika – profesní 2 

základy společenských věd – profesní 2 chemie – profesní 2 

dějepis – profesní 2 biologie - profesní 2 

geografie – profesní 2 informatika a výp. technika – profesní 2 

matematika – profesní 2 umění argumentace a prezentace 2 
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Nepovinné předměty 

Předmět h/týd. Předmět h/týd. 

sportovní hry 2 seminář z výtvarné výchovy 2 

seminář z hudební výchovy 2 náboženství 1 

deskriptivní geometrie 2   
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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. 2019 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2020. 

Přepočtení pracovníci  

Pozn.: Úvazky externích pedagogických pracovníků byly zpravidla řešeny formou dohody o 

provedení práce (DPP).  

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2019/2020 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2019) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 

Bartoš Miroslav, Ing. učitel pro stř. školy IVT 19 

Borovská Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy NJ – HV 16 

Dudek Tomáš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy IVT 16 

Dvořák Josef, Mgr. ředitel školy pro stř. školy AJ 13 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy HV – Ped 30 

Feltl Tomáš, Mgr. učitel pro stř. školy Ch – Bi 18 

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

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

Galgociová Jana, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – D 32 

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy ČJ – AJ 24 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy M – TV 20 

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

FJ, UAP 

15 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy M – F 19 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka + metodik 

prevence  

pro stř. školy  AJ 18 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – VV 25 

Pedagogičtí 

pracovníci 

interní 

Pedagogičtí 

pracovníci 

externí 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

Přepočtení 

pracovníci 

celkem 

Pracovníci 

fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

27,68 29,48 0,33 0,00 9,25 10,31 37,26 39,79 42 46 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 
 
 

14 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – VV 29 

Král Ladislav, Bc. učitel ---- ---- 13 

Králová Jana, Mgr. (mateř. 

dovolená) 

učitelka pro stř. školy  ČJ – ZSV 3 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy Bi – TV 16 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy M – D – Z 13 

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy NJ – D 24 

Martinů Helena, Mgr.  učitelka pro stř. školy M – Fy 23 

Najbertová Marta, RNDr. učitelka + výchovný 

poradce 

pro stř. školy Bi – Ch nad 32 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy NJ – AJ 22 

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

Sigl Jan, Mgr. učitel pro stř. školy M – F 20 

Slezák Luboš, Ing. učitel pro stř. školy IVT 29 

Svoboda Miloslav, Mgr. učitel pro stř. školy M – F nad 32 

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy Ch 19 

Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – D 20 

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

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy Bi – Z – Ge 16 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy AJ – Z 16 

Externí učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 

Kozáčková Radka učitelka pro stř. školy AJ 20 

Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2019/2020 (stav k 31. 12. 2019) 

Příjmení, jméno Pracovní pozice 

Andrlíková Ivona pracovník v provozu výdejny stravy 

Hauptová Alena pracovník v provozu výdejny stravy 

Jadrná Elena uklízečka 

Makovský Antonín správce budovy 

Marková Iryna uklízečka 

Mrňák Alois správce sportovní haly 

Mrňáková Marie hospodářka 

Novotná Lidmila uklízečka 
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Sejkorová Marie uklízečka 

Teplá Hana uklízečka, pracovník v provozu výdejny stravy 

Pávková Nela mzdová účetní 

Žižková Jana pracovník v provozu výdejny stravy 

 Personální změny během školního roku 2019/2020  

Dne 31. 8. 2019 ukončila pracovní poměr paní Soňa Slavíčková. Místo vedoucí pracovnice 

v provozu výdejny nově začala vykonávat Jana Žižková, Jako uklízečka a pracovník v provozu 

výdejny stravy byla na částečný úvazek přijata paní Hana Teplá. Volné místo na pozici druhého 

správce sportovní haly začal od 1. 11. 2019 vykonávat pan Radek Synek. Ke dni 31.12. 2019 byl 

ukončen pracovní poměr paní Lidmile Novotné. Od 1.1. 2020 ji na místě uklízečky nahradila Daniela 

Vitterová. K 31.7. 2020 ukončil pracovní poměr Mgr. Jan Sigl. Novým vyučujícím matematiky a 

fyziky se od 1. srpna 2020 stal Ing. Ondřej Klimeš. Od 1.9. 2020 byl paní Mgr. Heleně Martinů 

navýšen pracovní úvazek do plného stavu. Od 1.9. 2020 zažádala vzhledem k odchodu do starobního 

důchodu o snížení úvazku Mgr. Olga Prokopová. Část jejího úvazku převzala Mgr. Tamara 

Soukupová. Od 1.9. 2020 s výukou občanské výchovy nově vypomáhá Mgr. Hana Hladká.  

Třídy, přehled třídních učitelů a počet žáků v jednotlivých ročnících (k 30.9. 2019) 

Třída Třídní učitel Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

1.A Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D.  29 13 16 

2.A Škavrada Michal, Ing., Ph.D. 30 10 20 

3.A Mgr. Michael Krška 30 13 17 

4.A Mgr. Jarmila Šťastná 28 13 15 

1.P Mgr. Petr Tišl 31 13 18 

2.P Mgr. Zuzana Machková 31 13 18 

3.P Mgr. Lenka Králová 30 13 17 

4.P Mgr. Marcela Šplíchalová 29 12 17 

5.P Mgr. Jan Vavřín 29 14 15 

6.P Mgr. Renata Jelínková 22 12 10 

7.P Mgr. Jan Sigl 28 14 14 

8.P Bc. Ladislav Král 26 14 12 

  343 154 189 
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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. M. Krška, Mgr. Z. Machková, 

Mgr. M. Šplíchalová, Mgr. M. 

Jakubcová, Mgr. Romana Jelínková 

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, 

Mgr. J. Dvořák, R. Kozáčková 

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. Re. Jelínková, 

Mgr. Z. Kleinová, Mgr. I. Kozáková, 

Mgr. L. Králová, Mgr. J. Šťastná 
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6 Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 

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. 20 bodů 

Aktivity, soutěže ....................................................................................... max.  10 bodů 

Celkem ...................................................................................................... max. 130 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.  10 bodů 

Aktivity, soutěže ....................................................................................... max.    5 bodů 

Celkem ...................................................................................................... max.115 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. 2020) ................................................................... 46 

Konali jednotnou přijímací zkoušku .......................................................... 46 

Počet přijatých celkem ............................................................................... 42  

Počet přijatých na odvolání  ....................................................................... 12  

Odevzdali zápisový lístek celkem .............................................................. 30 

Přijímací zkoušky se konaly dne 8. června 2020 
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Přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 - Gymnázium (I. kolo) 

Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2020 ..................................................................... 76 

Konali jednotnou přijímací zkoušku  ......................................................... 75 

Počet přijatých celkem ............................................................................... 38 

Počet přijatých na odvolání .......................................................................... 8 

Odevzdali zápisový lístek celkem .............................................................. 30 

Přijímací zkoušky se konaly dne 9. června 2020  

Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2020) 

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 45 zájemců a do víceletého studia to 

bylo dokonce 47 uchazečů. Přípravné kurzy se sestávaly ze čtyř setkání, které probíhaly od 15. ledna 

do 26. února 2020. Jejich součástí byly také přijímací zkoušky nanečisto, které se uskutečnily 29. 

ledna 2020. Přijímací zkoušky do čtyřletého studia složilo 73 žáků a do osmiletého 47. 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 30 29 1 

Celkem  60 58 2 
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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 2019/2020 (k 30. 6. 2020) 

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 

 pololetí 

I.  II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I.  II. 

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

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

3.A 30 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.A 28 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

sekunda 31 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tercie 30 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvarta 29 4 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvinta 29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sexta 22 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

septima 28 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oktáva 26 0 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 343 28 26 19 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 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 2019/2020 (k 31. 8. 2020)  

Třída 

Počet 

žáků 

Prospělis 

vyznam. Prospěli 

Neprospěli 

nepr. nekl. 

Opravná 

zkouška 

Průměrný 

prospěch 

Prům. počet 

zameškaných 

hodin na žáka 

1.A 29 12 17 0 0 0 1,549 41,8 

2.A 30 10 20 0 0 0 1,721 63,7 

3.A 30 7 23 0 0 0 1,771 75,7 

4.A 28 9 19 0 0 0 1,655 70,7 

prima 31 24 7 0 0 0 1,274 32,2 

sekunda 31 17 14 0 0 0 1,341 37,0 

tercie 30 24 6 0 0 0 1,162 37,8 

kvarta 29 23 6 0 0 0 1,283 46,8 

kvinta 29 22 7 0 0 0 1,260 44,2 

sexta 22 12 10 0 0 0 1,444 36,6 

septima 28 11 16 1 0 1 1,673 72,3 

oktáva 26 8 18 0 0 0 1,708 68,6 

Celkem 343 179 163 1 0 1   

Opravné zkoušky ve školním roce 2019/2020  

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

27. a 28. 8. 2020  7.P 1 Fpr, CH 0 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd ve dnech 

1. a 2. června 2020. Písemné práce společné části maturitní zkoušky se v tomto školním roce nepsaly 

z důvodu pandemie Covid-19. 

K ústním zkouškám byli připuštěni všichni studenti obou maturitních tříd. Ústní zkoušky 

profilové části a společné části maturitní zkoušky se konaly ve dnech 10. až 15. června 2020. 

Předsedkyní zkušební komise ve třídě 4.A byla paní RNDr. Kateřina Kopečná z Gymnázia Hlinsko. 

Ve třídě oktáva zastával funkci maturitního předsedy pan Mgr. Martin Komoň z Gymnázia Svitavy. 

Třída 

Jarní termín Podzimní termín 

Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

4.A 28 12 15 1 1 0 0 1 

oktáva 26 16 9 1 1 0 1 0 

celkem 54 28 24 2 2 0 1 1 

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

v pátek 19. června 2020 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 

Z pohledu vedení školy je žádoucí a smysluplné, aby si co největší počet pedagogů nadále 

prohluboval znalosti a osvojoval nové didaktické metody, které vyučující následně uplatňují ve 

výuce. Přínosné je také vzájemné sdílení zkušeností s kolegy s využitím šablon vzájemné spolupráce 

a tandemové výuky, které někteří vyučující v uplynulém školním roce čerpali. Vzhledem k uzavření 

škol pro prezenční výuku z důvodu epidemické situace a omezení pohybu osob bylo školou v oblasti 

dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků doporučeno využít pro vzdělávání spíše formu webinářů 

a online školení.  

Z pohledu dlouhodobých vzdělávacích aktivit probíhalo DVPP u následujících pedagogů:  

 Bc. Ladislav Král dokončil 5. ročník navazujícího magisterského studia oboru Tělesná 

výchova a sport na FTVS Praha.  

 Mgr. Romana Jelínková pokračovala v rozšiřujícím studiu pro učitele OV a ZSV na 

Pedagogické fakultě UK, Praha.  

 Ing. Tomáš Dudek zahájil třísemestrální kurz pro ICT koordinátory na NIDV Pardubice.  

Přínosné bylo využití prostředků z projektu STO, díky kterému se do DVPP mohla zapojit 

širší skupina pedagogů. V rámci této projektové výzvy se někteří z nich zapojili do šablon vzájemné 

spolupráce, tandemové výuka apod. 

Po třetí za sebou škola uspěla se svou žádostí v rámci klíčové aktivity 1 programu Erasmus+. 

Projekt pod názvem ELLE (European Lifelong Learning for Everyone – Evropské vzdělání pro 

všechny) škola podala na přelomu ledna a února 2019. V květnu 2019 bylo škole sděleno kladné 

rozhodnutí o schválení projektu a přidělení grantu ve výši 27 396 eur. Tyto peníze poslouží 

k financování devíti výjezdů pedagogů do zahraničí za účelem absolvování odborných a metodických 

kurzů, stínování práce kolegů na zahraničních školách a také vylepšování jazykových dovedností. 

Kurzy představují dlouhodobější systematické vzdělávání v cizím jazyce, které by si jinak škola ze 

svého rozpočtu nemohla dovolit. Ze schválených mobilit doposud proběhly dvě:  

Mgr. J. Borovská Job shadowing, Německo, 15.9. - 27.9. 2019)  

Mgr. P. Tišl 4C’s Creativity, Critical Thinking, Communication and Colllaboration in 

Schools, (Irsko, 1. - 8. března 2020)  

Za velmi přínosné lze také považovat organizaci dvou center kolegiální podpory, která na naší 

škole probíhají. Centrem zaměřeným na předávání poznatků v oblasti fyziky je Elixír do škol pod 

vedením RNDr. Miroslava Jílka, PhD. V oblasti přírodních věd, především pak v oblasti geografie, 

pomohli kolegy naší školy a škol v přilehlém okolí vzdělávat Mgr. Jan Vavřín a Mgr. Petr Tišl 

v projektu Akademie souvislostí.  



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 
 
 

22 

Někteří z pedagogů školy působí také jako lektoři odborných kurzů, podílejí se na vydávání 

odborných didaktických časopisů, spolupracují s dalšími vzdělávacími organizacemi.  

Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích, workshopech a školeních: 

Ing. M. Bartoš Jak na koronavirové dezinformace (webinář, 21. 5. 2020)  

Mgr. J. Borovská Job shadowing v rámci projektu ELLE, Erasmus+ (Německo, 15.9. - 27.9. 

2019) 

 Kurz pro hodnotitele MZ, online + následné prezenční studium (NIDV 

Pardubice, 8. a 15. 1. 2020)  

 webináře 

Ing. T. Dudek Kurz pro metodika ICT (Pardubice NIDV, průběžně celý rok) 

 Bakalářská konference (Pardubice, 4. - 5. listopadu 2019) 

Mgr. J. Dvořák Nakopněte svoji školu (Litomyšl, 23.-25. 2. 2020) 

Mgr. J. Galgociová RWCT – pokračovací kurz kritického myšlení (Praha, září 2019 – leden 

2020) 

 Posílení krizí!? aneb co si odnášíme z distanční výuky pro svoji profesi 

učitele dějepisu – kabinet učitelů dějepisu MAP Litomyšl a ÚSTR 

(Litomyšl, 12. 6. 2020) 

Mgr. Romana Jelínková Rozšiřující studium pro učitele OV a ZSV, (CŽV, UK, Pedagogická 

fakulta) 

 Kurz kritického myšlení (Praha, září 2019 – listopad 2020) 

 Tvorba pojmových map ve výuce (webinář, 18. 5. 2020) 

 Letní škola pro učitele FJ (Praha – Francouzský institut, 23. – 25. 8. 2019) 

 Webináře nakladatelství Maison des langues (únor – červen 2020) 

 Webináře nakladatelství KLETT (červen 2020) 

RNDr. M. Jílek, Ph.D. Konference Dílny Heuréky (Náchod, 4. - 6. 9. 2019) 

 Školení interních auditorů (Pardubice, 21. 11. 2019) 

 Seminář Lektorská Heuréka (Praha, 10. - 12. 1. 2020) 

 Vedení dílny na konferenci Nakopněte svoji školu (Litomyšl, 25. 2. 2020) 

 Průběžně jednou za měsíc setkání Elixíru do škol (Gymnázium Polička) 

 Školení pro učitele fyziky a IVT – vyhláška 50/78 Sb. (Pardubice, 24. 10. 

2019) 

Mgr. E. Jiroušová Hodnocení písemných prací AJ (NIDV Pardubice, 3.2. 2020) 

Mgr. Z. Kleinová Proč a jak vytvářet podcasty pro žáky (webinář SYPO, 23. 4. 2020)  

 Jak na koronavirové dezinformace (webinář, 21. 5. 2020) 
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 Kafe s DofE (webinář, 21.5. 2020) 

Bc. L. Král Studium 2. ročníku navazujícího magisterského studia Fakulty tělesné 

výchovy a sportu (UK Praha) 

 Hry v hodinách matematiky (webinář NIDV, 22. 10. 2019) 

 Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat z dat co 

nejvíc (webinář NIDV, 19. 11. 2019) 

 Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole (webinář NIDV, 

3. 12. 2019) 

Mgr. M. Krška Posílení krizí!? aneb co si odnášíme z distanční výuky pro svoji profesi 

učitele dějepisu – kabinet učitelů dějepisu MAP Litomyšl a ÚSTR 

(Litomyšl, 12. 6. 2020) 

 Jak učit dějepis jinak – seminář ÚSTR (15. 11. 2019)  

 Jak se postavit k výuce faktů v humanitních předmětech (27. 2. 2020) 

Mgr. H. Martinů  Školení pro učitele fyziky a IVT – vyhláška 50/78 Sb. (Pardubice, 24. 10. 

2019) 

RNDr. M. Najbertová „Děti ze zkumavky“ (Contipro Dolní Dobrouč, 26. 10. 2019) 

 Mezinárodní konference PBE – projektové vyučování a další aktivizační 

strategie ve výuce přírodovědných oborů XIV., (PF UK Praha, katedra Ch 

a didaktiky Ch, 7. - 8. 11. 2019) 

 „Vliv toxických látek na lidský organismus“ (Contipro Dolní Dobrouč, 11. 

1. 2020) 

Mgr. B. Pejcharová Kafe s DofE (webinář, 21.5. 2020) 

 D. Clarke: Back to school activities, Lessons up your sleeve (Pardubice, 

28.8.2019) 

 Konference P.A.R.K pro učitele AJ (Brno, 9. 11. 2019) 

 Pearson Edu Online Conference 

 webináře 

Mgr. J. Sigl Školení pro učitele fyziky a IVT – vyhláška 50/78 Sb. (Pardubice, 24. 10. 

2019) 

Ing. L. Slezák Školení pro učitele fyziky a IVT – vyhláška 50/78 Sb. (Pardubice, 24. 10. 

2019) 

Mgr. M. Svoboda Školení pro učitele fyziky a IVT – vyhláška 50/78 Sb. (Pardubice, 24. 10. 

2019) 
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Mgr. M. Šplíchalová Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře (Praha, září 2019 – 

duben 2020, rozsah 40 hodin)  

Mgr. J. Štastná Deutschlehrertag (Praha, 13.11. 2019) 

 Nakladatelství KLETT (webináře)  

 Školení pro zadavatel u maturitní zkoušky (online seminář) 

Mgr. P. Tišl 4C’s Creativity, Critical Thinking, Communication and Colllaboration in 

Schools, (Dublin, Irsko, 1. - 8. března 2020) v rámci projektu ELLE, 

ERASMUS+ 
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9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Začátek školního roku byl spojen se 100. výročím 

založení školy, které si gymnázium připomnělo ve dnech 

4. – 8. září 2019. Pestrý program nabídl různorodé aktivity 

všeho druhu, mezi nimiž si na své přišly všechny věkové 

kategorie. Za středobod oslav lze považovat průvod 

studentů, absolventů a učitelů, který se od nábřeží Svobody 

přesunul na Palackého náměstí. Dle odhadu se jej zúčastnilo 

na 2000 převážně abiturientů školy a, i když sobotní dopoledne přineslo deštivé počasí, obdivuhodná 

byla především účast zástupců nejstarších ročníků. K dalším vrcholům programu oslav patřilo 

premiérové uvedení filmu Stoletá manka z Vysočiny, koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody 

Makers či divadelní představení poličských ochotnických spolků. Z pohledu organizátorů oslav byla 

cennou zkušeností především spolupráce s dalšími spolky, organizacemi a institucemi, z nichž 

některé si rovněž připomínaly kulaté výročí (70. výročí od založení ochotnického divadelního spolku 

v Poličce a 90. výročí založení Tylova domu). Z ohlasů veřejnosti a absolventů je patrné, že oslavy 

školy byly důstojným připomenutím kulatého a významného jubile poličského gymnázia.  

Z pohledu tříd byla opravdová výuka v novém školním roce zahájena prakticky až 9. září. 

Studenti 1. A vyrazili na adaptační kurzy pod dohledem třídního učitele RNDr. Miroslava Jílka 

Ph.D. ve dnech 19.- 21. září. Nejmladší studenti primy své adaptační kurzy absolvovali s Mgr. Petrem 

Tišlem o dva týdny později 4. – 5. října 2019. Oba kurzy se uskutečnily v osvědčeném zázemí budovy 

staré školy na Březinách.  

Ve čtvrtek 19. září navštívili mladší žáci tercie a kvarty představení Soused v rámci MIME 

FESTU, v podání francouzského mima BenoitaTurjmana. Studenti primy a sekundy se stali diváky 

poličského festivalu pantomimy o den později.  

Ve stejný den se jako každý rok vydala dvaadvacetičlenný výprava studentů a studentek do 

Litomyšle na okresní kolo středoškolského poháru v atletice CORNY. Dívčí tým tentokrát nakonec 

skončil na 4. místě s 52 bodovou ztrátou na bronzovou medaili. Chlapcům se zadařilo a zajistili si 

svými výkony jistý postup do krajského kola, které se konalo dne 24. 9. 2019 ve Svitavách. Po 

srovnání celkového počtu získaných bodů s dalšími postupujícími týmy z ostatních okresních kol 

vstupovali naši studenti do kraje v roli favorita, a tedy i s velkou nadějí, že nějaká medaile určitě 

bude. Nakonec nás pouhé 2 body dělily od bronzové medaile a ani stříbrná by nebyla nereálná. 
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V pondělí 23. září se žáci celé školy zúčastnili 

divadelního představení Kdo zabil Pepíčka, které vzniklo 

z pera a v režii divadelního mága a principála poličských 

ochotníků Petra Erbese. Divadelní představení obsazením 

postav odráželo skutečnou etapu v dějinách gymnázia a 

nejen u studentů se hra setkala s velikým ohlasem.  

Mimoškolní akcí pro studenty a učitele byl ve středu 

2. října zájezd do Národního divadla v Praze na operu Sergeje Prokofjeva Láska ke třem pomerančům 

v režii poličského rodáka Radima Vizváryho. 

V pondělí 30. září se do Poličky v odpoledních 

hodinách přihnala bouře Montimer, která se přičinila nejen 

o poničení střechy na budově sportovní haly, ale také 

významných způsobem zasáhla do chodu školy. Kreativně 

tak museli k výuce přistoupit pedagogové tělesné výchovy, 

které absence sportovní haly trápila po celý podzim a 

velkou část zimy. Hala zůstala po velkou část roku uzavřena 

i pro poličské sportovce z řad veřejnosti, kteří zázemí po své sportovní využití museli hledat jinde. 

Opravy provedla poličská firma Báča.  

V průběhu týdne od 30. září do 4. října proběhl sběr papíru. Do sběru se zapojily všechny 

třídy. Výtěžek ze sběru se studenti rozhodli připojit k dalším vydělaným penězům, které hromadí a 

které budou použity na rekonstrukci studentské klubovny.  

Na pátek 4. října připravili studenti do Divadelního klubu premiéru studentské akce Ke 

hvězdám a výš, na kterou pozvali trojici zajímavých a inspirujících řečníků z řad studentů. Program 

doplnila studentská kapela Bedrock a degustace kávy.  

Podruhé se Gymnázium Polička připojilo k evropské kampani CodeWeek, která na gymnáziu 

proběhla ve středu 16. října 2019. Cílem kampaně je představit programování a digitální vzdělávání 

jako užitečný nástroj pro každého, nejen pro počítačové nadšence nebo děti. V rámci CodeWeeku 

přichystali pedagogové především z řad vyučujících výpočetní techniky ve spolupráci s Městskou 

knihovnou Polička několik aktivit, jako např.hrátky s ozoboty, práci s mikrokontroléry Arduino, 3D 

modelování a 3D tisk. Aktivity byly určeny pro žáky ze spádových škol, s nimiž má gymnázium 

dohodu o partnerské spolupráci.  
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Nakonec jednou z mála zrealizovaných 

zahraničních exkurzí, která se v tomto školním roce 

uskutečnila, byl poznávací zájezd na Zakarpatskou 

Ukajinu, který se uskutečnil od 24. – 29. října. Studenti 

v rámci této exkurze navštívili Užhorod, Koločavu, 

Siněvirské jezero, vyšlápli si na Poloniny a objevovali krásu 

i mnoha dalších míst této oblasti. Exkurzi organizovala 

neúnavná kolegyně Olga Prokopová, která tak studentům nabídla doplněk a zajímavé zpestření výuky 

ruského jazyka na gymnáziu.  

Ve středu 6. listopadu se na gymnáziu nevyučovalo. Českomoravský odborový svaz na tento 

den vyhlásil stávku učitelů, k níž se rozhodla z pádných důvodů připojit i značná část pedagogického 

sboru poličského gymnázia. Výuka pro vyšší gymnázium tedy neprobíhala. Mladší studenti se 

zúčastnili workshopu v Centru technického vzdělávání v Městské knihovně Polička, besedy Před 

tabulí – z indického deníku Jany Mackové, workshopu z oblasti geografie a anglické konverzace 

s rodilou mluvčí. 

Mezi 7. a 15. listopadem si studenti a pedagogové připomínali 30. výročí od listopadových 

událostí v roce 1989 a od pádu komunistického režimu. V rámci komponovaného programu se vždy 

vybrané třídy zúčastnily některé z následujících akcí: Čtyři příběhy revoluce (workshop Post 

Bellum), Svoboda a co s ní? (přednáška Daniela Kroupy), promítání filmu Fanny a pes, vernisáže 

studentské výstavy, promítání filmu a besedy s pamětníky na téma Příběhy železné opony. 

Vyvrcholením celého maratonu akcí byl pátek 15. listopadu, kdy si studenti v rámci dvou bloků volili 

workshopy, kterých se chtěli zúčastnit. Podtitul celé akce zněl Díky, že můžem a možná tak trochu 

nevědomky poukázal na přínos a úskalí svobody a demokracie, se kterou se každý z nás učí zacházet.  

V pondělí 11. listopadu se uskutečnila druhá ze série debat Poličsko mluví o vzdělávání. 

Iniciativa, která si klade za cíl poskytnout prostor k diskusi o palčivých a méně palčivých otázkách 

českého školství, nabídla diskusi na téma Může škola skutečně připravit mladou generaci na budoucí 

požadavky trhu práce? Mezi diskutujícími usedli ke stolu Pavel Kysilka, Otakar Klepárník, Břetislav 

Svozil a studenti Adéla Krylová a Michal Mrkos. Prostory pro diskusi opět poskytl Divadelní klub. 

V pátek 15. listopadu proběhl v Divadelním klubu stužkovací večírek.  

Na dva dny vyrazily 18. a 19. listopadu druhé ročníky na již tradiční cvičení z geografie a 

geologie. Studenti se podívali do továrny na výrobu lyží (Kaestle-Sporten), probrali tvorbu 

"venušiných misek" na Čeřínku a v Rakousku sledovali meandrující Dyji. Po večerním vyučování 

došlo i na zpěv u kytary. Druhý den exkurze proběhl sociálně-geografický průzkum ve Slavonicích, 
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Telči a Jihlavě. Na závěr studenti navštívili katedru cestovního ruch VŠPJ, kde se dozvěděli 

informace o marketingu a destinačním managementu v této oblasti. 

Jako každý rok jsme se zúčastnili okresního kola středoškolského volejbalu. Tentokrát se 

konalo 18. 11. ve Svitavách a naši studenti se zapojili pouze v dívčí kategorii. Tu tvořily celkem čtyři 

týmy: Gymnázium Svitavy, Gymnázium Polička, Gymnázium Jevíčko, Pedagogická škola Litomyšl. 

Naše studentky skončily na druhém místě.  

V pátek 22. 11. se uskutečnila beseda s PhDr. Evou Maierovou, Ph.D., adiktoložkou a 

tajemnicí Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Svůj výklad paní doktorka 

Maierová zaměřila především na faktory vzniku závislosti a vývoj závislostí dle psychosociálního a 

neurobiologického modelu. Neopomenutelnou součástí se stalo také téma stresu, copingu, frustrace 

a psychosomatiky. Na konci výkladové části si každý účastník mohl vyzkoušet psychologický test 

zaměřený na schopnost vypořádávání se se stresem.  

V průběhu listopadu si převzali svá ocenění naši DofEáci.  Cenu si nejprve převzali Martina 

Blandová (6.P) a Lukáš Kysilka (8.P) na stříbrné ceremonii v pražském Karolinu. Jako své aktivity 

si zvolili například hru na kytaru, turistiku, práci s mládeží či běh. Jejich expedice je zavedly do okolí 

Svojanova a do Českého středohoří. V pondělí 25. 11. si pro bronzové ocenění na slavnostní 

předávání zajely do Brna Anna Kosíková a Barbora Vltavská z 5.P. Tyto studentky se v rámci plnění 

DofE věnovaly např. práci v Oblastní charitě Polička, hře na klavír a kytaru, tanci či jízdě na kole. 

Svoji tzv. ostrou expedici absolvovaly v okolí Skutče. 

V úterý 26. 11. 2019 se konal 12. ročník Internetové matematické olympiády. Soutěž 

pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně a je určená pro sedmičlenné týmy středoškoláků. Ty řeší 

v časovém limitu 120 minut 10 různorodých matematických úloh přímo na půdě své školy. Naši kluci 

skončili na fantastickém 15. místě z celkového počtu 203 týmů z České republiky a Slovenska.  

Studenti gymnázia se 27. 11. poprvé zapojili do mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes 

Translatores. Devět jazykově nadaných studentů překládalo texty z anglického a německého jazyka. 

Jedna soutěžící dokonce vyzkoušela překlad z českého do německého jazyka. Výsledné překlady pak 

byly v rámci naší školy ohodnoceny a vítězný postoupil do celostátního kola. Autorkou vítězného 

překladu za naši školu byla Klára Pallová, která se v celorepublikovém finále umístila na 

7. – 11. místě.  
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V úterý 3. prosince škola pořádala Den otevřených 

dveří. Během prohlídky školy pedagogové a studenti 

poskytovali veřejnosti a především pak zájemcům o 

studium informace k přijímacímu řízení a k přípravným 

kurzům. Návštěvníci školy měli možnost prohlédnout si 

zajímavé aktivity z výuky jednotlivých předmětů / pokusy 

v laboratořích biologie, fyziky, chemie / ukázky práce s 

ozoboty a 3D tiskárnami / prezentace aktivit z jazyků, případně mohli navštívit kavárnu. Na Den 

otevřených dveří navázal v měsíci únoru Den otevřené výuky.  

Od pondělí 2. prosince nastal čas setkávání v aule a 

adventních pondělků. Ve čtvrtek 5. prosince po roce do 

školy dorazil Mikuláš a dopoledne bylo tak ve škole 

zpestřené tradiční mikulášskou obchůzkou. Postarali se o ni 

žáci primy, kteří se v převlecích za postavy čertů, andělů a 

Mikuláše vydali do tříd a pokusili se o nápravu "hříšníků". 

Na rozdíl od běžné večerní obchůzky, kdy Mikuláš a jeho 

družina obdarovává poslušné děti různými drobnostmi, byli oni sami podarování velkým množstvím 

dobrot. 

V pátek 6. prosince proběhl v aule výchovný koncert violoncellisty Mikaela Ericssona a 

klavíristy Daniela Juna. V programu zazněli F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Bruch, B. Smetana, J. 

Williams, E. Morricone. 

V pondělí 9. prosince proběhlo v sále Jana Kašpara 

na Krajském úřadu slavnostní předávání cen Mladý talent 

Pardubického kraje 2019. Z bezmála sedmi desítek 

nominovaných studentů vybrala odborná komise dvacet 

oceněných talentů v kategorii základních a středních škol. 

V kategorii I. byla za své aktivity na předchozím stupni 

vzdělání vyznamenána Anežka Vargová, žákyně prvního 

ročníku, která ocenění získala v přírodovědném oboru především za své úspěchy na poli chemie. 

Dvojnásobné zastoupení mělo poličské gymnázium mezi středoškolskými studenty v kategorii II. 

Mezi patnácti oceněnými aktivními a talentovanými studenty si pamětní list a finanční odměnu 

odnesli Ondřej Švanda za sportovní aktivity (mezinárodní úspěchy v šachu) a Michal Mrkos 

v přírodovědném oboru (chemie, fyzika, matematika). Úspěchy studentů Gymnázia Polička podtrhl 
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hudební doprovod studentské kapely The Minors Band (ZUŠ Bystré), ve kterém vystupuje i několik 

studentů poličského gymnázia.  

V pátek 13. prosince odjelo 38 studentů na dvoudenní poznávací zájezd do Vídně. Na 

exkurzi byly zastoupeny téměř všechny školní předměty: Historické budovy studenti obdivovali 

v centru města, o životě Habsburků se dozvěděli na zámku Schönbrunn, milovníci biologie a 

výtvarného umění navštívili přírodovědné a uměleckohistorické muzeum. Také tělesná výchova 

nezůstala zkrátka – stále více oblíbené bruslení před vídeňskou radnicí si studenti užili v pátek 

v pozdních večerních hodinách. V kombinaci s adventním trhem před radnicí a nádhernou vánoční 

výzdobou to byla ta pomyslná třešnička na dortu. 

V pondělí 16. 12. se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu chlapců středních škol. Turnaje se 

účastníme pravidelně. Společně s námi se do turnaje přihlásilo pět družstev a hrálo se systémem 

každý s každým. Dva vyhrané a dva prohrané zápasy pro naše studenty nakonec znamenaly umístění 

na třetím místě.  

Lednové období patřilo kromě uzavírání klasifikace mnoha sportovním akcím. Mezi ty 

nejvýznamnější jistě patří lyžařské výcviky. Studenti sekundy vyrazili od 12. do 17. ledna 

do Čenkovic. Lyžařský výcvik prvního ročníku a kvinty proběhl od 19. do 24. ledna v Jablonci nad 

Jizerou. V lednu byly také zahájeny přípravné kurzy pro zájemce o studium. Rozběhla se školní a 

okresní kola olympiád a dalších soutěží.  

V úterý 28. ledna navštívil poličské gymnázium vzácný host, pomocný pražský biskup Václav 

Malý. Protože Václav Malý byl mluvčím Občanského fóra v době sametové revoluce, připomněli 

jsme si ještě dodatečně 30. výročí této události.  Beseda se studenty třetího a čtvrtého ročníku byla 

neobyčejně zajímavá.  

Od 16. – 23. 2. probíhala na gymnáziu stáž 

zahraničních studentů EDISON, kteří se s námi v rámci 

výuky podělili o historii, kulturu, tradice a další zvyklosti 

svých zemí. Zahraniční studenti byli ubytováni v rodinách. 

Ke studentům z Arménie, Kazachstánu, Panamy, Ruska a 

Turecka se ve středu 19. 2. připojili i dva zahraniční studenti 

z Itálie a Thajska, kteří trávili školní rok na naší škole, a také 

zahraniční lektorka ze Spojených států amerických. Ti všichni v prostorách spolku Pontopolis 

představili v rámci dne Global Village tradice a zvyklosti zemí, ze kterých pocházejí. Zkrátka nepřišli 

ani milovníci exotického občerstvení. 
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Dne 4. března 2020 proběhlo v Centru Bohuslava Martinů v Poličce oblastní kolo přehlídky 

dětských recitátorů. Soutěže ve 3. a 4. kategorii se zúčastnily Vanda Klusoňová, Rút Tenglerová a 

Dana Kuttelwascherová. 1. místo ve 4. kategorii s textem Pavla Brycze Anděl, který zradil svého 

člověka, obsadila Dana Kuttelwascherová.  

Aniž bychom to tou dobou tušili, v pátek 6. 3. 2020 se na gymnáziu odehrála toho roku 

poslední akce pro studenty a veřejnost. Poprvé jsme se připojili k celonárodní akci Pamatuj, jejímž 

cílem je připomenout si největší hromadnou vraždu československých Židů v noci z 8. na 9. března 

1944 v Osvětimi-Birkenau. V komponovaném programu zaznělo literární čtení, pěvecké vystoupení 

sboru Juliettes, vzpomínání pamětníka pana Karla Witze.  

Od 11. března se škola octila v zcela bezprecedentním stavu. Počínaje tímto dnem došlo 

k přerušení prezenční výuky pro žáky a de facto k uzavření školy z důvodu propuknutí pandemie 

Covid-19. Škole se velice rychle podařilo přejít na distanční formu výuky. Po jejím zaběhnutí jsme 

se snažili studentům nabídnout co nejvíce aktivit, na které jsou zvyklí ze školy a které by jim i 

rodičům do nenadále situace přinesly co nejvíce odpočinku a zajímavých setkání. Namátkou lze 

jmenovat alespoň některé z nich formou plakátů. 
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Díky zapojení naší školy do projektu „Jeden svět na školách" proběhla také zajímavá debata 

na téma „Média veřejné služby v době koronakrize“ nebo online rozhovor s Martinem 

Veselovským o tom, co všechno obnáší profese novináře.  

I přestože celá řada dalších školních či mimoškolních aktivit nemohla kvůli pandemii 

koronaviru proběhnout, byl uplynulý školní rok z pohledu učitelů i studentů pestrý a v lecčem 

nenapodobitelný.  
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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 další vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvíjení aktivit žáků 

v mimotřídních a mimoškolních činnostech jako jsou soutěže, olympiády, odborné exkurze apod. 

Vzhledem k epidemiologické situaci Covid-19 však byla v letošním roce poznamenána i organizace 

soutěží. Některé z nich proběhly pouze na úrovni školních kol, jiné byly organizovány distančně. 

10.1 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, Mgr. Romana Jelínková, Mgr. 

Magdaléna Jakubcová, Ing. Miroslav Bartoš 

Úspěchy v soutěžích 

Český jazyk a literatura 

Olympiáda v českém jazyce 

Okresní kolo I. kategorie  Anna Pallová (4.P) 7. místo 

  Simona Svobodová (4.P) 14. místo 

 II. kategorie Klára Pallová (6.P) 2. místo 

Pardubické střípky (literární soutěž) 

 IV. kategorie Jáchym Tengler (1.A)  1. místo 

 V. kategorie Kateřina Kvasničková (8. P) 2. místo 

Oblastní kolo recitační soutěže 

 D. Kuttelwascherová (4.P) 1. místo 

 Rút Tenglerová (1.P) účast 

 Vanda Klusoňová (1.P) účast 

Základy společenských věd 

EvropaSecura  

Krajské kolo Martin Jílek (6.P) účast 

 Martin Leinweber (2.A) účast 

 Jáchym Tibitanzl (2.A) účast 
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Dějepis 

Dějepisná olympiáda  

Okresní kolo I. kategorie Jáchym Chadima (3.P) 10. místo 

  Vojtěch Jílek (3.P) 13. místo 

 II. kategorie Natálie Šafářová (8.P) 1.místo 

  Tomáš Kocanda (1.A) 6. místo 

  Daniel Prchal (1.A) 7. místo 

Další aktivity 

Český jazyk a literatura 

 zájezd do Prahy – film O. Sommerové Lehce s životem se prát, Veletržní palác – 

komentovaná prohlídka retrospektivní výstavy sochaře a malíře Alberta Giacomettiho a 

exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2 (4. 10. 2019, 1. A, 6. P, 2. A – výběr 

studentů) 

 Divadelní představení Hana – Národní divadlo Brno (9. 1. 2020, 4.A, 8.P – výběr studentů) 

 Divadelní představení Romeo a Julie – Divadlo ABC Praha (24.1. 2020, 4.P) 

 Exkurze do Městské knihovny Polička – seznámení s činností knihovny, registrace nových 

čtenářů – (11. 10. 2019, 1.P; 2. 10. 2019, 5.P; 10. 10. 2019, 2.A) 

 Zapojení se do projektu Díky, že můžeme na připomínku výročí 17. listopadu – workshop 

pro studenty na téma Samizdat (16. 11. 2019) 

 Podílení se na organizaci akce na připomínku výročí úmrtí Václava Havla pro studenty 

gymnázia (18. 12. 2019) 

 Instalace výstavy Český samizdat ve druhém patře budovy gymnázia pro studenty 

maturitních ročníků (únor/březen) 

 Projekt Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století ve 

spolupráci s městskou knihovnou Polička (celoroční účast třídy 2.A) 

 Příprava ústředního kola literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole (mělo proběhnout 

v květnu a červnu v Poličce) 

 Cyklus Kovyho mediální ring v rámci Dnů mediálního vzdělávání – květen 1. P, 2. P  

Základy společenských věd 

 16.10 2019 – Bílá pastelka, prodej propagačních předmětů – 3 dvojice z 5.P 

 červen 2020 – Srdíčkový den, prodej propagačních předmětů  
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Dějepis  

 Sametový týden (akce celého gymnázia): 

 workshop „Čtyři příběhy revoluce“ - Post Bellum (7. 11. 2019) 

 vernisáž výstavy "Z rodinných pramenů" - výstava rodinné paměti a vzpomínek na 

listopad 1989, práce studentů 1. ročníku (8. 11. 209) 

 Filmové představení Fanny a pes (11. 11. 2019, žáci 2. stupně) 

 Měsíc filmu na školách – projekce filmu Dopisy psané přes železnou oponu, beseda 

s pamětníkem Jiřím Zelendou (14. 11. 2019) 

 beseda se zakládajícími členy Občanského fóra v Poličce (15. 11. 2019) 

 plakátová výstava Rok revoluce (15. 11. 2019) 

 přednáška o právu životního prostředí, oboru, který se v českém právním systému 

rozvinul až po roce 1989 - JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M  (15. 11. 2019) 

 Přednáška Václava Malého na téma Svoboda… a co s ní (28. 1. 2020, Dpr 3. a 4. ročníky, 

3. A, 4. A) 

 Přednáška a beseda na téma Vzestup a pád rodiny Ignaze Ginzkeye z Vratislavic nad Nisou 

– v rámci projektu Univerzity do škol, přednášející Mgr. Marie Jílková, Univerzita 

Pardubice (30. 1. 2020) 

 Přednáška a beseda na téma Moderní dějiny a současnost Republiky Bosna a Hercegovina – 

RNDr. Jakub Skalník, bývalý zplnomocněný velvyslanec ČR v Republice BiH (6. 2. 2020) 

 Středoškolský happening Pamatuj! (6. 3. 2020, výběr studentů) 

 Děkujeme! – týdenní seriál terciánů na FB Gy Polička v době distanční výuky 

 Beseda s Františkem Tichým, autorem knihy Transport na věčnost (20. 4. 2020, žáci 2. 

stupně) 

Umění argumentace a prezentace 

 Přednáška T. Stříteské z organizace Demagogh.cz na téma Mediální gramotnost a fact 

checking (1. 10. 2019, 3. A, 7.P) 

 Přednáška K. Kleina na téma Podcasty (22. 1. 2020, 7.P) 

 Přednáška K. Kleina na téma Vývoj komiksu (23. 1. 2020, 4.A, 8.P) 

 Přednáška D. Macháčka – Práce reportérů veřejnoprávních médií (28. 1. 2020) 

 Zapojení studentů i veřejnosti do akce JSNS Dny mediálního vzdělávání (květen 2020):  

 online beseda Média v době koronakrize (14. 5. 2020, 7.P, 3.A + další zájemci z řad 

studentů i vyučujících)  
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 online beseda s Martinem Veselovským (19. 5. 2020, 7.P, 3.A + další zájemci z řad 

studentů i vyučujících) 

10.2 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, R. Kozáčková, Mgr. J. Dvořák 

Úspěchy v soutěžích 

Anglický jazyk 

Olympiáda v anglickém jazyce  

Okresní kolo I.B kategorie K. Klepárník (4.P) 7. místo 

 II. B kategorie L. Freundová (3.P) 3. místo 

 III.A  O. Češka (7.P) 4. místo 

  B. Štěpánková (7.P) 5. místo  

Juvenes Translatores  

Republikové finále K. Pallová 7. – 11. místo 

Německý jazyk 

Olympiáda v německém jazyce  

Krajské kolo Pallová Anna (4.P) 6. místo  

 Jílková Adéla (7.P) 7. místo  

Soutěž nakladatelství HUEBER k tématům učebnice SUPER  

 Blandová Martina (6.P) 1. místo   

 Červený Jindřich, Halva Jindřich (6.P) 2. místo (videa)   

Juvenes Translatores – účast čtyř studentů 

Ruský jazyk 

Olympiáda v ruském jazyce  

Krajské kolo Švábová Daniela (7.P) 2. místo  

 Hegr Ondřej (4.P) 5. místo  

 Navrátilová Ester (5.P) 4. místo  

Poznávací zájezdy, kulturní představení a jiné aktivity pro studenty 

 Francouzský klub (16 hodin výuky v průběhu školního roku) 
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 Projektový den Filmfest Brno + Österreichisches Institut (25. 9. 2019, studenti 1.A)   

 Poznávací zájezd na Ukrajinu (říjen 2019)    

 Bautzen – jazyková exkurze přes Goethe institut (23. 10. 2019, výběr žáků 4.P a 5.P) 

 Poznávací adventní zájezd do Vídně (13. – 14. 12 2019, výběr studentů 6.P, 2.A, 3.A) 

 Projekt EDISON – prezentace zemí zahraničních účastníků ve třídách (16. – 23.2. 2020,  

3.P – 8.P + 1.A – 4.A) 

 Příprava výměnného pobytu studentů a kolegů GY Polička a GY Tangermünde 

10.3 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, Mgr. H. Martinů,  

Úspěchy v soutěžích 

Matematika 

Matematická olympiáda 

Krajské kolo Kategorie A  Jakub Lorenc (8.P) 13. místo – řešitel 

Okresní kolo Kategorie Z9  Alena Broklová (4.P) 3. místo – úspěšný řešitel 

Logická olympiáda 

Krajské kolo  Kategorie C Michal Mrkos (2.A) 15. místo – úspěšný řešitel 

  Aleš Jílek (6.P) 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. 
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Letos vše ale nakonec dopadlo jinak. Kvůli epidemii koronaviru nakonec proběhly pouze tři 

série, po kterých bylo stanoveno konečné pořadí. Nejlepší řešitelé byli odměnění zajímavými cenami. 

Bohužel muselo být zrušeno i závěrečné soustředění na Baldě.  

Internetová matematická olympiáda 

Jakub Lorenc, Vít Mořkovský (8.P), Miloš Hegr, Jan Tulis,(4.A), Michal Mrkos (2.A), Martin 

Kysilka (3.A), Michal Jílek (1.A) 

Družstvo našich studentů se umístilo v konkurenci 203 týmů z České republiky a Slovenska 

na vynikajícím 15. místě. 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda 

Celostátní kolo Kategorie A Jakub Lorenc (8.P) 26. místo – úspěšný řešitel 

Krajské kolo  Kategorie A Jakub Lorenc (8.P) 4. místo – úspěšný řešitel 

 Kategorie B  Tomáš Indruch (7.P) 2. místo – úspěšný řešitel (internetová) 

 Kategorie C Michal Mrkos (2.A) 4. místo úspěšný řešitel (internetová) 

  Aleš Jílek (6.P) 6. místo – řešitel (internetová) 

 Kategorie D Anežka Vargová (1.A) 2. místo – úspěšný řešitel 

Okresní kolo Kategorie F Jáchym Chadima (3.P) 1. místo – úspěšný řešitel 

  Jan Vraspír (3.P) 2. místo – úspěšný řešitel 

  Vojtěch Jílek (3.P) 6. místo – úspěšný řešitel 

10.4 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. Kabinet chemie vedený Michalem Škavradou 

zorganizoval na půdě gymnázia okresní kolo chemické olympiády kategorie D pro žáky 8. a 9. tříd 

ZŠ a odpovídajících ročníků nižšího gymnázia. 

Odborné exkurze a přednášky  

Biologie 

 Exkurze na OKB Svitavské nemocnice (19. 12. 2019, Biologický seminář 4A, 8P) 

 MU Brno – Loschmidtovy laboratoře ústavu experimentální biologie – workshop, Muzeum 

Mendelianum – atraktivní svět genetiky  
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 Exkurze Praha – Hrdličkovo antropologické muzeum, Ústav experimentální biologie, 1. 

Lékařská fakulta UK – workshop, Univerzita Pardubice – workshop mikrobiologie 

Obě exkurze nebyly z důvodu Covid-19 realizovány. 

Chemie 

 Exkurze na OKB Svitavské nemocnice a Soukromého pivovaru Svitavy (19. 12. 2019, 

Chemický seminář 4A, 8P) 

 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 (Chpr 3A,7P). Exkurze nebyla z důvodu 

Covid-19 realizována. 

Geologie a Geografie 

Sexta a 2.A: 18. a 19. 11. 2019 – exkurze na Vysočinu a do Rakouska. Tradiční geografické 

exkurze, která se pravidelně koná na podzim pro studenty druhého ročníku a paralelní sexty. Exkurze 

do továrny výrobce lyží Sporten, geomorfologická terénní exkurze v přírodní rezervaci Čeřínek, 

terénní exkurze do zaniklé obce Romava, studium meandrů Dyje v Rakousku, geomorfologická 

přednáška ve Slavonicích, setkání se starostou města tamtéž, terénní práce ve Slavonicích a Telči. 

Poslední zastávku jsme zvolili tak, abychom se seznámili s činností Katedry cestovního ruchu Vysoké 

školy polytechnické Jihlava a oblastí, kterými se studium cestovního ruchu může zabývat s důrazem 

na autenticitu v kontextu turistického ruchu. Samotná návštěva Jihlavy se skládala ze dvou částí: 

terénního sběru dat pro pozdější elektronické zpracování a program přímo na půdě Katedry 

cestovního ruchu VŠP Jihlava, který vedla vedoucí katedry RNDr. Eva Janoušková, Ph.D na výš 

uvedená témata. Program byl zakončen vědomostní soutěží pro zúčastněné. 

Úspěchy v soutěžích  

Biologie 

Biologická olympiáda 

Olympiádu řešilo ve školních kolech celkem na nižším gymnáziu 17 žáků, na vyšším 14. 

Téma pro kategorii C a D bylo „Těžký život ve vodě“, pro kat. A a B „Nepřátel se nelekejte, na 

množství nehleďte“. Z důvodu Covid 19 se místo vyšších kol soutěží konal celostátní on-line test 

BIO pro jednotlivé kategorie, do kterých postoupili nejlepší ze školních kol – vždy 2 za kat. A a kat. 

B a 3 za kat. C a kat. D. 

Kategorie D (on-line test) L. Kotvová (2.P), 4. m. okres / 12. m. kraj / 142. m. rep. 

  K. Kastnerová (2.P) 5. m. okres / 22. m. kraj  
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  M. Klímová (2.P) 8. m. okres / 30. m. kraj 

Kategorie C (on-line test) A. Broklová (4.P) 1. m. okres / 5. m. kraj / 61.m. rep. 

  V. Jílek (3.P) 2. m. okres / 11.m. kraj / 131. m. rep. 

Kategorie B (on-line test) A. Vargová (1.A) 5. m. kraj / 64. m. rep.  

  D. Nguyen (6.P) 10. m. v kraji 

Kategorie A (on-line test) J. Tulis (4.A) 3. m. kraj / 14. m. rep. 

  A. Jílková (7.P) 6. m. kraj / 96. m. rep.  

Jan Tulis se kvalifikoval mezi 20 nejúspěšnějších řešitelů a pokračovat v soutěži na Letním 

odborném soustředění v Běstvině.  

Soutěže v poznávání organismů pro nižší ročníky gymnázia a ZŠ 

Soutěže se z důvodu Covid-19 nekonaly.  

Chemie 

Chemická olympiáda: 

Kategorie D  okresní kolo L. Feltlová (4.P) 2. místo, úspěšný řešitel, postup KK 

Kategorie C  školní kolo M. Jílek  (1.A) 1. místo 

  M. Mrkos (2.A) 2. místo  

  T. Kocanda (1.A) 3. místo 

 krajské kolo krajské kolo se z důvodu epidemiologické situace neuskutečnilo 

Kategorie A školní kolo J. Tulis (4.A) 1.místo 

  J. Drašar (4.A) 2. místo 

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 – z práce s atlasem a z testu 

zeměpisných znalostí. Na nižším stupni gymnázia napsali test všichni žáci. Do okresního kola podle 

pravidel postupuje pouze vítěz (s výjimkou kategorie D, kde mohou postoupit dva účastníci). 

Kategorie B  okresní kolo L. Hradecký (2.P) 3. místo, úspěšný řešitel 

Kategorie D  okresní kolo M. Mrkos (2.A) 1. místo, úspěšný řešitel 

 krajské kolo M. Mrkos (2.A) bez postupu  
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10.5 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. Vzhledem 

k epidemiologické situaci bohužel neproběhl tradiční vodácký výcvikový kurz na řece Vltavě. 

V rámci oslav 100. výročí byla vyučujícími tělesné výchovy připravena výstava fotografií. 

Všichni učitelé průběžně zajišťovali sportovní reprezentaci školy a po organizační stránce 

zajistili řadu soutěží. K těm nejdůležitějším patří Středoškolská a Školská futsalová liga. 

Hudební výchova 

Hudební výchova byla realizována podle příslušného ŠVP za pomoci moderních výukových 

metod a forem práce. Seminář hudební výchovy v tomto roce navštěvovalo přes 30 studentek. 

Gymnazisté se aktivně podíleli na kulturním životě města Poličky. Tylův dům pro zvýšení zájmu 

mladé generace o artificiální hudbu opět nabídl slevu na vstupenky Kruhu přátel hudby po dobu celé 

koncertní sezóny a také Martinů festu. Divadelní klub zase poskytl 10 volných vstupenek na všechny 

jazzové večery. Významná byla spolupráce s Centrem Bohuslava Martinů, ale i dalšími městskými 

organizacemi a školami. 

Školní výchovné koncerty, besedy, workshopy a další akce hudební výchovy 

 Začátek školního roku patřil oslavám 100. výročí založení školy. V sobotu 8. září pěvecký 

sbor Juliettes zazpíval na náměstí a v parku. Hudba zněla také v Tylově domě, Divadelním 

klubu, v prostorách školy a v muzeu. Sobotní večer vyvrcholil koncertem hudebních skupin 

v parku u hradeb.  

 Ve čtvrtek 19. září navštívili mladší žáci představení Soused v rámci MIME FESTU, v 

podání francouzského mima BenoitaTurjmana.  

 Ve středu 2. října jsme uskutečnili zájezd do Národního divadla v Praze na operu Sergeje 

Prokofjeva Láska ke třem pomerančům v režii Radima Vizváryho.  

 Starší studenti navštívili v říjnu v Centru B. Martinů výstavu věnovanou poličskému 

básníkovi Miloslavu Burešovi, kterou připravila muzikoložka doc. Monika Holá.  V říjnu a 

listopadu v Centru Bohuslava Martinů žáci vybraných tříd absolvovali bezplatně hudební 

dílny Mgr. Michaely Kulískové.  
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 V pátek 15. listopadu se uskutečnil projektový den věnovaný 30. výročí Sametové revoluce. 

V hudební výchově jsme si připomněli hudbu Šafránu a také jsme si zahráli na 

boomwhackers. 

 V sobotu 30. listopadu pěvecký sbor Juliettes zazpíval při rozsvícení vánočního stromu na 

Palackého náměstí. Poté následovaly další adventní vystoupení, například v DPS Penzion 

nebo domově důchodců.  

 V úterý 3. prosince v rámci Dne otevřených dveří v aule zazpíval pěvecký sbor, na hudební 

nástroje zahráli žáci z různých tříd. 

 Primáni připravili 5. prosince Mikulášskou nadílku a v aule probíhaly tradiční Adventní 

pondělky. 

 V pátek 6. prosince v aule jsme zrealizovali dva výchovné koncerty violoncellisty Mikaela 

Ericssona a klavíristy Daniela Juna. První koncert navštívili žáci gymnázia a druhý žáci ZŠ 

Na Lukách. 

 Vybraní studenti se zúčastnili zájezdu Společnosti Bohuslava Martinů na hudební festival 

Dny Bohuslava Martinů v Praze. V Lichtenštejnském paláci 6. prosince vyslechli koncert 

Akademických komorních sólistů. Vstupné jim hradila Nadace Bohuslava Martinů. 

 Ke konci kalendářního roku jsme se rozloučili společným zpěvem koled na schodišti. 

 V lednu jsme zahajovali ples v Tylově domě studentskou hymnou. 

 Poslední vystoupení Juliettes v tomto školním roce se uskutečnilo 5. března při akci Pamatuj. 

Další aktivity zastavil koronavirus. Hudební výchovu ministr školství Robert Plaga prohlásil 

za zbytnou. Distanční výuka hudební výchovy až do konce školního roku probíhala nepovinně. 

V programu Microsoft Teams žáci dobrovolně plnili zadané úkoly, které se týkaly zpěvu, tance, 

výroby hudebních nástrojů, hudebních zajímavostí a poslechu. V době karantény se streamovala řada 

zajímavých koncertů u nás i v zahraničí. Kvalitní hudbu z nejslavnějších podií bylo možné sledovat 

z pohodlí domova, a právě toho jsme se snažili nejvíce využít. Pokus o společné online zpívání 

v sekundě se příliš nezdařil.  

Z důvodu uzavření škol jsme nezrealizovali oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek, matiné 

Juliettes, Studentské noviny Martinů festu, hudební pohádku pro mateřské školy a absolventské 

koncerty ZUŠ. Většina těchto aktivit se přesunula do dalšího školního roku. 

Výtvarná výchova 

Účast studentů primy, sekundy a kvinty s výtvarnými pracemi na téma: Takový cirkus, 

Kultura těla, Moje oblíbené místo – vzhledem k nastalé situaci byla soutěž zrušena. V přípravách byla 

také soutěž Evropa ve škole.  
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Další akce 

Pedagogové a studenti výtvarné výchovy se spolupodíleli na přípravě gymnaziálních oslav 

výstavou výtvarných prací v učebně VV, výzdobou prostor školy (chodby, učebny), zajištěním tří 

výtvarných workshopů pro děti, pomocí při zajištění foto koutku (rekvizity, kulisy), návrhem na 

pamětní list, pomocí s organizací dárkových originálních tisků pamětních listů.  

Organizačně jsme zajišťovali instalaci výtvarné výstavy absolventů školy „G 100“ v muzeu a 

organizaci a přípravu vernisáže této výstavy 6.září ve spolupráci s CBM (na vernisáži vystoupila 

absolventská hudební skupina Hlehlen) 

Listopadová akce „Díky, že můžeme“ spočívala v příprava výtvarného workshopu na téma 

Socialistický realismus versus neoficiální umění. 

Navázání spolupráce s Charitou Polička – exkurze a beseda v jejích prostorách, zapojení 

studentů všech skupin VV do "Nebeské aukce", výběr a soustředění výtvarných prací a jejich předání 

pro využití v aukci    

Exkurze do CBM Polička – výstavy s workshopem: 

 Výtvarnice Šárka Hrouzková – všechny skup. VV.  

 72. Výtvarný salon – všechny skupiny VV.  

 G-100 – výstava absolventů gymnázia – všechny skup.  

 Ilustrátorka Galina Miklínová (1.P a 2.P)  

Organizace a zrealizování besedy s malířem Adamem Kašparem (absol. AVU Praha) – pro 

SVV a 2.A v učebně VV 
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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 

K. Pallová (4.P)  

2. místo (kat. II.) 

  

Pardubické střípky  J. Tengler (1.A)  

1. místo (kat.IV.)  

K. Kvasničková (8.P) 

2. místo (kat. V) 

 

Dějepisná olympiáda N. Šafářová (8.P) 

1. místo (kat. II) 

  

Soutěž v jazyce 

anglickém  

L. Freundová (3.P) 

3. místo (kat. II.B) 

  

 

 

Juvenes Translatores   K. Pallová (6.P) 

7. – 11. místo 

Soutěž v jazyce 

ruském  

 D. Švábová (7.P) 

2. místo  
E. Navrátilová (5.P) 

4. místo  
O. Hegr (4.P) 

5. místo  

 

Matematická 

olympiáda 

A. Broklová (4.P) 

3. místo (kat. Z9) 

 

 J. Lorenc, V. 

Mořkovský (8.P), M. 

Hegr, J.Tulis. (4.A), M. 

Mrkos (2.A), M. 

Kysilka (3.A), M. Jílek 

(1.A)  

15. místo 

Fyzikální olympiáda J. Chadima (3.P) 

1. místo (kat. F) 

J. Vraspír (3.P) 

2. místo (kat. F)  

 

T. Indruch (7.P) 

2. místo (kat. B) 

J. Lorenc (8.P) 

4. místo (kat. A) 

M. Mrkos (2.A) 

4. místo (kat. C) 

A. Vargová (1.A) 

2. místo (kat. D) 

J. Lorenc (8.P) 

26. místo (kat. A) 

 

Biologická olympiáda 

- online 

A. Broklová (4.P) 

1. místo (kat. C) 

V. Jílek (3.P) 

2. místo (kat. C) 

 

J. Tulis (4.A) 

3. místo (kat. A) 

A. Broklová (4.P) 

5. místo (kat. C) 

A. Vargová (1.A)  

5. místo (kat.B) 

J. Tulis (4.A) 

11. místo (kat. A 
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Chemická 

oplympiáda 

L. Feltlová (4.P) 

2. místo (kat. D) 

  

Zeměpisná olympiáda L. Hradecký (2.P) 

3. místo (kat.B) 

M. Mrkos (2.A) 

1. místo (kat.D) 

  

Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 

Název a úroveň soutěže Kategorie Umístění 

Krajské kolo Středoškolského atletického poháru chlapci V 4. 

Boštík F., Čáslavský D., Prokopec R., Mládek J., Nunvář V., Nunvář O., Pospíšil J., 

Sodomka A., Tůma J., Drašar J., Čori P  

Krajské kolo přespolního běhu chlapci III 2. 

Krištof J., Šícha J., Král V., Jelínek J., Šafář S  

 chlapci IV 4. 

Vraspír J., Mach A., Valouch J., Hegr O., Jána F  

Okresní kolo fotbalu – Pohár J. Masopusta chlapci V 2. 

Okresní kolo ve stolním tenisu chlapci III 1. 

 chlapci IV 2. 

 chlapci V  3. 

Okresní kolo ve volejbalu dívky V 2. 

Okresní kolo ve florbalu chlapci III 3. 

 chlapci V 3. 

Krajské kolo v šachu družstev chlapci V 3. 

Švanda A., Švanda O., Tulis J., Indruch T.  

Okresní kolo ve sportovním lezení na umělé stěně dívky III 1. 

Školská a středoškolská futsalová liga – divizní finále chlapci III 2. 

Jelínek J., Tlustý K., Šafář S., Šícha J., Král V., Krištof J., Svoboda R.  

Školská a středoškolská futsalová liga – divizní finále chlapci IV 3. 

Hegr O., Roun N., Valouch J., Němec M., Mach A., Vraspír J., Adamec J., Chalupník M., 

Chadima J., Švec A.  

Školská a středoškolská futsalová liga – divizní finále chlapci V 3. 

Kysilka L., Spálenka P., Tichý F., Jílek J., Čáslavský D., Bolcár J., Tůma J., Čupr M., 

Sodomka A., Boštík F.  
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12 Výchovné poradenství  

Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává RNDr. Marta Najbertová. V průběhu 

školního roku 2019/20 studovalo na našem Gymnáziu celkem 10 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (1 žák PO 3, 6 žáků PO 2, 3 žáci PO 1); 2 žáci měli IVP bez úpravy ŠVP, jedna žákyně 

ISP v 1. pololetí; jeden žák měl 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 1.A na téma: „Metodika efektivního učení, denní režim a 

zvládání zátěže“ – Mgr. V. Tvrdíková, PPP Ústí n O., (listopad, prosinec), 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 

 získávání informací o podmínkách studia na VŠ a VOŠ, předávání informací zejména žákům 

maturitních ročníků, septimy a 3.A, ale i ostatním (konzultační hodiny, společné besedy, 

nástěnka, web VP gymnázia) 

 kariérové poradenství CCV Pardubice, I am ready – sexta a 2.A – 4 hodinový program 

 spolupráce s VŠ – organizace besed se zástupci VUT Brno, MU Brno – 5. 12., UPOL – 

katedra psychologie – 22. 11., UPa, – 3.A, 7.P, maturanti zájemci a jiní 

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

listů 

 poradenská činnost pro žáky z kvarty přestupující na jinou SŠ (7 žáků) 

 poradenská činnost pro žáky ohledně yolby profesních předmětů a seminářů 
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 prezentace školy na Přehlídce středních škol – ve Svitavách (17. 10.) 

 organizace testů profesní orientace pro 2.A a 6P   

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

 spoluúčast na organizování a průběhu Dne otevřených dveří (3. 12.) - seznámení rodičů a 

uchazečů s ŠVP a podmínkami studia na naší škole, s principy a průběhem přijímacího řízení 

pro šk. r. 2019/20 

 spolupráce s rodiči – účast na setkání s rodiči a nováčky 1P a 1.A  

 tvorba dokumentů – informovaný souhlas o poradenských službách VP a ŠMP 

 spolupráce s PPP (Ústí n/Orlicí, Pardubice), SPC Bystré, PPP a SPC Vysočina Žďár nad 

Sázavou, PPP a SPC „Kociánka“ Brno   - 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  

 společné setkání či kontakt s výchovnými poradci ZŠ a SŠ v regionu, vzájemná výměna 

zkušeností, propagace školy a získávání prospěchově kvalitních žáků 

 vyhodnocování úspěšnosti maturitní zkoušky a přijímacího řízení na VŠ a VOŠ 

 návrh žáků pro odměnění za vynikající aktivity Městem Polička 

 vedení webových stránek sekce „Výchovný poradce“  

 koordinace preventivních programů – adaptační kurzy na Gymnáziu Polička, GOAaJŠsPSJZ 

Svitavy 

 schůzky ŠPP (ŘŠ, ŠMP, TU) 

 spolupráce s MU Brno – ÚExpBi, UPa, UK Lék.f. Praha  

 organizace exkurzí na VŠ pro Bipr a Chpr , z důvodu Covid 19 neuskutečněno 

Vzdělávací akce výchovné poradkyně:  

 Odborný seminář pro VP,  12. 12.2019,  PPP ÚnO, Svitavy; osvědčení 
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Přehled volby typů VŠ absolventů 8. P a 4. A (k 24. 6. 2020) 

8.P – 26 maturujících studentů  

Technické obory 13 

Přírodovědní obory 2 

Lékařská fakulta + fyzioterapie 1+1 

Pedagogické obory 2 

Právnické obory 1 

Ekonomické obory  1 

Humanitní obory 3 

Psychologie 2 

Celkem 26 

4.A – 28 maturujících studentů 

Technika MFF 6 

Přírodovědecká fakulta  3 

Univerzita obrany  1 

Lékařská fakulta  3 

Pedagogické obory 5 

Právnické obory 1 

Humanitní obory 7 

AMBIS Soukromá škola  1 

Zaměstnání 1 

Celkem 28 
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13 Prevence rizikového chování  

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 

2019/2020, některé proběhly spontánně jako reakce na vzniklou situaci. V některých případech jsme 

požádali o spolupráci Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústí nad Orlicí. 

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, které 

byly z důvodu epidemiologické situace přesunuty na další rok. 

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 15 000 Kč adaptační kurzy pro první ročníky školního roku 2020/2021 a na seminář pro 

učitele na téma třídnických hodin.  

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 rizikovému chování.: „Psychohrátky“, 

„Vrstevnický program – kurz lektorů VP“, a „Vrstevnický program – nadstavbový kurz“ pro již 

aktivní lektory. Kvůli epidemiologické situaci kurzy a programy nemohly proběhnout a nebyly proto 

finančně podpořeny. 
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14 Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2019 provedla prověrková 

komise ve dnech 25. – 26. 9. 2019 ve složení Ing. Slezák, Ing. Dudek, A. Makovský a J. Kalášek. 

Zjištěné nedostatky projednala s ředitelem školy a předala mu zápis o provedené prověrce ze dne 26. 

9. 2019.    

Interní audit související s konkrétní vybranou oblastí v roce 2019 prováděn nebyl. Byla 

provedena zákonná povinnost prověření vnitřního kontrolního systému organizace, jmenovaný 

interní auditor se v souvislosti s tímto zúčastnil konzultační porady interních auditorů příspěvkových 

organizací Pardubického kraje 21. 11. 2019 v Pardubicích za účelem projednání aktuálních změn 

v legislativě a kontroly formální správnosti stávajících dokumentů, které upravují zřízení interního 

auditu a nastavení vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace – Gymnázia, Polička, 

nábřeží Svobody 306. 

Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech 11. – 12. 

12. 2019 a 18. - 19. 6. 2020. 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 

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, za rok 2019 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – dle § 

18 odst. 1. písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet písemných žádostí o poskytnutí informací a vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 

v průběhu roku 2019:   0 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části – dle § 18 odst. 1. 

písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti v průběhu roku 2019: 0 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – dle § 18 odst. 1. písm. c) zákona č. 106/1999 

Sb.  

Počet přezkoumávaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnuté informace v průběhu roku 

2019:  0 
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4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence – dle § 18 odst. 1. písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet poskytnutých licencí v průběhu roku 2019: 0 

5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení – dle § 18 odst. 1. písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet stížností podaných podle § 16a v průběhu roku 2019: 0 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – dle § 18 odst. 1. písm. f) zákona č. 

106/1999 Sb. 

Počet dalších poskytnutých informací v průběhu roku 2019: 0 
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15 Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2019) 

Rozvaha 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 2019 2018 

Index 

2019/2018 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   872 456 1,91 

z toho:         

software 013 581 145 4,01 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 291 217 1,34 

          

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   135 747 128 835 1,05 

z toho:         

pozemky 031 1 214 1 214 1,00 

stavby 021 107 207 107 115 1,00 

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 10 232 10 283 1,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 14 784 10 118 1,46 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem   0 0   

Krátkodobé pohledávky celkem     278 0,00 

z toho:         

odběratelé 311 8 33 0,24 

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311 0 0   

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3 0   

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315       

pohledávky za zaměstnanci 335       

ostatní krátkodobé pohledávky 377       

          

Dlouhodobé závazky celkem   0 0   

Krátkodobé závazky celkem   2 525 2 010 1,26 

z toho:         

dodavatelé 321 369 336 1,10 

ostatní krátkodobé závazky 378 0 0   
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Rozvaha 

 

  31.12.2019 31.12.2018 Index 2019/2018 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Náklady celkem   29 328   24 169   1,21   

z toho:               

Náklady z činnosti 

celkem   29 328   24 169   1,21   

z toho:               

spotřeba materiálu 501 528   394   1,34   

spotřeba energie 502 1 291   1 137   1,14   

opravy a udržování 511 156   348       

Mzdové náklady 521 16 528   14 399   1,15   

z toho:               

platy celkem 521 16 585   14 375   1,15   

dohody celkem 521 130   100   1,30   

Odpisy 

dlouhodobého 

majetku 551 1 417   1 255   1,13   

Ostatní náklady 549 432   145   2,98   

z toho:               

pojištění 549 23   18   1,28   

                

Výnosy celkem   29 676   24 199   1,23   

z toho:               

Výnosy z činnosti 

celkem   1 534   1 009   1,52   

z toho:               

výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 601 0   0       

výnosy z prodeje 

služeb 602 453   624   0,73   

výnosy z pronájmu 603 104   133   0,78   

čerpání fondů 648 189   225   0,84   

ostatní výnosy z 

činnosti 649 695   6   115,83   

                

Výnosy vybraných 

místních vládních 

institucí z transferů 672 28 137   23 185   1,21   

                

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění   349   30   11,63   
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Fondy 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 31.12.2019 

Finančně 

kryto 31.12.2018 

Finančně 

kryto 

Fondy celkem           

fond odměn 411 24 24     

FKSP 412 461 434 429 421 

rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného VH 413 42 42 36 36 

rezervní fond z ost. zdrojů 414 1 752 1 752 692 692 

fond investic 416 1 400 1 502 759 759 

 

Dotace 

 Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2019 2018 

Index 

2019/2018 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 28 137 23 185 1,21 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 27 277 22 643 1,20 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 4 947 3 599 1,37 

z toho:       

provozní příspěvek 3 795 3 578 1,06 

příspěvek na opravy a udržování 1 005 0   

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 147 21 7,00 

        

MŠMT celkem 21 941 18 815 1,17 

z toho:       

dotace na přímé náklady 21 681 18 716 1,16 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 260 99 2,63 

        

Ostatní NIV dotace celkem 389 229 1,70 

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 

celkem 860 542 1,59 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 859 533 1,61 

        

Ostatní NIV dotace celkem 1 9 0,11 

        

Investiční transfery a dotace celkem 2 911 0   

v tom:       

Od zřizovatele 2 911 0   

INV dotace od ostatních poskytovatelů       
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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 se ve školním roce 2019/2020 konalo 23. 10. 2019 a účastnili se 

ho 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 (dělení hodin v některých předmětech) vzala školská rada na vědomí také inspekční 

zprávu, která byla vykonána v předchozím školním roce. Jednání školské rady v jarním termínu 

s ohledem na epidemiologickou situaci neproběhlo. Zápisy a usnesení ze všech jednání rady jsou 

uloženy u ředitele školy.  
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17 Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

Projekt: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) ve školním roce 2019/2020 

Tento školní rok se tým účastníků DofE rozrostl o nové 

členy, na druhé straně byl poznamenán omezeními 

v souvislosti s pandemií Covidu-19. 

Na podzim 2019 jsme měli několik oceněných na stříbrné a bronzové úrovni. Nejprve si cenu 

převzali Martina Blandová (6.P) a Lukáš Kysilka (8.P) na stříbrné ceremonii v pražském 

Karolinu. A pro své bronzové ocenění na slavnostní předávání do Brna si zajely Anna Kosíková a 

Barbora Vltavská (5.P). 

8.1.2020 jsme v aule školy upořádali besedu s naším regionálním manažerem Josefem Novým 

z Prahy a také Martinou Blandovou, která se stala ambasadorkou DofE. Také díky této úspěšné akci 

se do programu přihlásili noví zájemci o plnění DofE, takže nyní registrujeme 37 účastníků na všech 

úrovních.   

Ve druhé polovině školního roku byla situace 

poznamenaná omezeními týkajícími se pandemie Covidu-19. 

Některé aktivity nebylo možné plnit, a tak studenti buď jejich 

plnění museli pozastavit, nebo se věnovali jiným 

aktivitám. Nicméně díky online prostředí Microsoft 

TEAMS, které naše škola používala v období karantény, 

jsme koordinátoři i účastníci mohli zůstat ve spojení a 

založili jsme také DofE TEAM.  

Ve škole funguje celkem 5 koordinátorů: Barbora 

Pejcharová, Zdena Kleinová – koordinátorky aktivit a plnění, 

Miroslav Bartoš, Erika Jiroušová, Josef Dvořák – expediční 

koordinátoři. V průběhu školního roku se někteří 

koordinátoři účastnili společných online schůzí tzv. Kafe s DofE, kde se měli možnost dozvědět 

aktuální změny a informace o programu DofE.   

Vzhledem k letošním ztíženým podmínkám se neuskutečnila žádná expedice, ale studenti byli 

informováni a možnostech a změnách v plánování expedic a připravují své expedice na září.   
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EDISON  

V týdnu od 17.2. – 21.2.2020 se naše škola zapojila 

do projektu EDISON do škol, který organizuje 

mezinárodní studentská organizace AIESEC existující již 

od roku 1948. Cílem projektu je seznámit žáky s kulturou, 

tradicemi a zvyky nejrůznějších zemí. My jsme měli 

možnost poznat studenty z Panamy, Kazachstánu, Ruska, 

Turecka a Arménie.  

Studenti prezentovali své země v například v hodinách angličtiny, ruštiny, dějepisu, zeměpisu 

apod. Všichni žáci naší školy měli možnost se zúčastnit alespoň jedné prezentace. Nejvíce byli 

zapojeni žáci 3.P – 7.P a 1.A – 3.A. Žáci některých tříd si pro zahraniční studenty připravili odpolední 

program.  

V rámci tohoto projektu jsme také zorganizovali společné setkání v Pontopolisu, tzv. Global 

Village, které bylo otevřené i pro veřejnost.  
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18 Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Projekt: ERASMUS+  

Naše škola i po třetí za sebou uspěla se svou žádostí 

v rámci klíčové aktivity 1 programu Erasmus+. Projekt pod 

názvem ELLE (European Lifelong Learning for Everyone – Evropské vzdělání pro všechny) škola 

podala na přelomu ledna a února 2019. V květnu 2019 bylo škole sděleno kladné rozhodnutí o 

schválení projektu a přidělení grantu ve výši 27 396 eur a projekt byl zahájen 1. června 2019. 

Alokovaná částka je určena na pokrytí výdajů za celkem devět mobilit, které pedagogové využijí za 

účelem absolvování odborných a metodických kurzů, stínování práce kolegů na zahraničních školách 

a také vylepšování jazykových dovedností. Vzhledem k událostem souvisejícím s pandemií Covid-

19 v loňském školním roce proběhly tyto dvě mobility:  

Účastník Termín Země Náplň kurzu 

Mgr. J. Borovská září 2019 Německo Job shadowing 

Mgr. P. Tišl březen 2020 Irsko 4C’s Creativity, Critical Thinking, 

Communication and Colllaboration in 

Schools 
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19 Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Projekt: STO – kurzy, metodika, stáže učitelů Gymnázia Polička 

Projekt STO je pokračováním proběhnutého a zdárně ukončeného projektu KOUMES  - 

kurzy, metodika, stáže učitelů Gymnázia Polička. Žádost o projekt STO škola podala v rámci Výzvy 

č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR. Celková výše podpory činí 1.313.488 Kč. Projekt 

pokrývá širokou škálu zaměření, která jsou ještě pestřejší než v předešlém projektu. Nejvíce šablon 

míří k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, podpoře kvalitního vzdělávání se však věnují 

i šablony vzájemné spolupráce pedagogů, sdílení zkušeností, stáží pedagogů, nebo zvyšování kvality 

jejich každodenní práce prostřednictvím odborně vedené supervize. Další šablony přinášejí možnost 

financování projektových dní ve škole i mimo školu, komunitního setkávání, kroužků 

organizovaných naší školou, nebo doučování studentů ohrožených školním neúspěchem. 
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20 Další aktivity školy  

Akademie souvislostí na Gymnáziu Polička 

Ve školním roce 2019 – 2020 se v Centru kolegiální podpory ve vzdělávací oblasti Člověk a 

příroda – zkráceně v Centru Akademie souvislostí na naší škole, uskutečnilo celkem 7 setkání. Jejich 

cílem bylo vytváření prostoru pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném 

tématu, vzájemného profesního obohacování, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a 

reflexe výuky, apod., a to především v úrovni výuky 2. st. základních škol.  

Druhotným účelem a cílem byly i metodické výstupy, jejichž redakční pokrytí a servis 

zajišťuje Terra-klub, vydavatel školních atlasů, nebo časopisu Dnešní svět. Letos jsme se zabývali 

například klimatickou změnou, prací v aplikaci Build Your Own Earth, využitím elektronických 

senzorů Pasco a Vernier, nebo tím, jak ve výuce uchopit velikost a rozměry Země. Činnost Centra v 

Poličce probíhala pod vedením vedoucího centra, Jana Vavřína (s aprobací zeměpis) a Petra Tišla (s 

aprobací zeměpis, přírodopis). 

 
 
  
 Mgr. Jan Vavřín 

 vedoucí Centra kolegiální podpory Gymnázium Polička 
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Elixír do škol 

Elixír do škol funguje na poličském gymnáziu již sedm let. Ukazuje se, že myšlenka centra 

pro sdílení a rozvíjení příkladů dobré praxe 

výuky fyziky má v našem regionu stále své 

pevné místo. Na pravidelných setkáních se 

schází okolo deseti učitelů převážně z okolních 

základních škol. Učitelé se pod vedením 

vedoucího místního regionálního centra 

seznamují alternativními přístupy ve výuce 

fyziky. V rámci praktické částiu se pak vyučující 

soustředí na výrobu a zkoumání možností využití rozmanitých jednoduchých pomůcek pro 

demonstrační nebo žákovské experimentování. Ze zkušenosti lze za největší přínos považovat 

komunitu odborově stejně zamřených učitelů, kteří společně sdílí postřehy a zkušenosti a radí se o 

problémech, se kterými se na svých školách setkávají.  

 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). Bylo vypsáno šest termínů testování (do března – poté bylo 

testování z důvodu šíření pandemie Covid-19 a vyhlášení nouzového stavu pozastaveno). První náš 

student se v březnu stal držitelem certifikátu ECDL Core (Tomáš Indruch – septima).  

 Ing. Tomáš Dudek 

 Administrátor projektu ECDL na Gymnáziu Polička 
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Gymnázium Polička – člen sítě přidružených škol UNESCO 

V rámci členství v Síti přidružených škol 

UNESCO se projektový vedoucí, Jan Vavřín, účastnil ve 

dnech 23. a 24. září 2019 ve Znojmě 25. Valného 

shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České 

republice. Zasedání je vždy příležitostí pro vzájemnou 

výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a 

projednání priorit na následující období. Zasedání se uskutečnilo v prostorách Louckého kláštera. 

Zástupci 52 členů Sítě přidružených škol UNESCO měli po dva dny možnost vyslechnout tematické 

přednášky, které je měly inspirovat pro uspořádání témat pro tento školní rok: 350. výročí úmrtí Jana 

Ámose Komenského, 30 let od sametové revoluce a Mezinárodní rok zdraví rostlin, který na rok 2020 

vyhlásila OSN. Gymnázium Polička se přihlásila k prvním dvěma, a to projektovým dnem k 30. 

výročí Sametové revoluce a zároveň zapojením do projektu Komenský 2020,  který se zaměřuje jak 

na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, 

předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení 

Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských. 

 

 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. Scházíme se každý 

týden a věnujeme se nejrůznějším „projektům“. Zabýváme se 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), na který bohužel 

nebývá v rámci klasické výuky dostatečný prostor. V kroužku se snažíme studenty seznamovat 

s vědeckými principy výzkumu a výroby, předkládáme znalosti z technických a jiných oborů, 

podporujeme všeobecnětechnické dovednosti a tzv. „technické myšlení“. Cílem polytechnického 

vzdělávání je totiž především rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat 

správné pracovní postupy a návyky, rozvíjet spolupráci, vzájemnou komunikaci a podporovat touhu 

„tvořit“ a svůj „projekt“ také zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o 

technické, ale i o přírodovědné a environmentální obory. 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 
 
 

63 

Od září 2019 se zásadním způsobem rozvinula spolupráce s Městskou knihovnou Polička, kde 

bylo vybudováno Centrum technického vzdělávání Půda, 

které je vybaveno celou řadou moderních výrobních 

technologií, nástrojů a typických „makers“ pomůcek. 

Vedle 3D tisku, kterým jsme vybaveni i na gymnáziu, je 

to především řezací/gravírovací CO2 laser a CNC frézka. 

Dále pak pájecí stanice, logické analyzátory, analyzátory 

el. součástek, sady s mikrokontroléry, ale třeba také sady 

nářadí a spousta dalšího užitečného „bastlicího“ vybavení. Vedle toho můžeme využívat také různé 

pokročilé robotické stavebnice (LEGO Mindstorms, mBot, …). S MAKERS jsme měli na Půdě 

k dispozici nejen veškeré vybavení, ale také svůj vlastní vymezený čas.  

Prostředí Půdy je velice inspirující a přímo volá po týmové spolupráci. To se ukázalo u 

mladších žáků nižšího gymnázia, kteří zatím neměli žádné robo-soutěžní zkušenosti. Žáci vytvořili 

tým Půda Crew a vyrazili na robotickou soutěž First Lego League. Za týmovou spolupráci získali 3. 

místo a k tomu obdrželi zvláštní ocenění poroty. Soutěž First Lego League je přitom velice komplexní 

a vyžaduje dlouhodobou přípravu. Pro naše „nováčky“ to byl velký úspěch! 

Tento školní rok bylo jedno pololetí možné využít projekt „šablony“ a financovat MAKERS 

jako „školní badatelský klub“, protože přesně to MAKERS po celou dobu své existence jsou. 

Finančních prostředků sice nebylo mnoho, ale i to málo nám pomohlo. Z oficiálního „platu“ učitele 

jsme tak mohli pořídit řadu věcí, kde nejdražší položkou byly „chytré“ motory s pokročilou řídicí 

elektronikou pro našeho soutěžního robota Grafita. Systém „badatelského klubu“ umožnil také 

zapojení žáků ZŠ, což bylo velice pozitivní a projevilo se to např. v rámci soutěžního týmu Půda 

Crew. Bohužel, většina soutěžních klání se měla konat až ve druhém pololetí, které bylo zásadním 

způsobem ovlivněno nemocí COVID19 – soutěže byly zrušeny. Podobně dopadla i řada našich 

dalších plánovaných akcí. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme v rámci MAKERS absolvovali/organizovali exkurze a další 

akce ve velice omezeném množství: 

 Arduino den (na našem gymnáziu jsme v rámci celosvětové kampaně Arduino den 2019 

připravili lokální akce věnované popularizaci Arduina, „hravé“ robotiky s Ozoboty, 

programování, 3D modelování a 3D tisku) 

 Překližka a její zpracování (absolvovali jsme exkurzi ve firmě ORLINMEX Osík – CNC 

stroje a zpracování překližky, dostali jsme odřezky různých překližek pro naše projekty, za 

což i tímto způsobem děkujeme). 
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 Robotická soutěž First Lego League (oblastní kolo v Olomouci, letošní téma bylo zaměřené 

na vylepšování města a veřejného prostoru City Sharper) 

 MakerFaire 2020 Praha (individuální účast na online streamovaném veletrhu pro všechny 

technologické nadšence a makery) 

 Žáci z MAKERS zabezpečovali různé „makers“ aktivity v rámci dne otevřených dveří 

našeho gymnázia a prezentace gymnázia na veletrhu škol (Svitavy).  

Akademie 3D modelování a 3D tisku na gymnáziu v Poličce 

V souvislosti s pandemií COVID 19 a všech zavedených omezení jsme s našimi MAKERS 

přemýšleli, jak využít čas, po který jsme se nemohli fyzicky scházet. Starší ostřílení MAKERS, kteří 

mají často vlastní vybavenou dílno-laboratoř doma (někdy i s vlastní 3D tiskárnou), na tom byli 

poměrně dobře. Co ale ti ostatní? A tak jsme se rozhodli, že budeme rozvíjet své dovednosti, které 

jsou nadmíru užitečná a které se dají zdokonalovat stále – spustili jsme on-line Akademii 3D 

modelování a 3D tisku. Naši akademii jsme otevřeli pro všechny zájemce z řad žáků, rodičů, 

prarodičů… prostě celé široké veřejnosti. 

K našemu setkávání jsme využili řešení používané na gymnáziu v rámci on-line „COVID19 

výuky“ – Microsoft Teams. S 3D modelováním jsme začali tak, aby se mohli přidat i ti, kteří zatím 

neměli s touto problematikou žádné zkušenosti. Protože vše směřuje k 3D tiskovému výstupu, 

zaměřili jsme se na technické modelování v CAD DesignSpark Mechanical (DSM), který je zcela 

zdarma, a to i pro komerční využití. V průběhu května a června jsme na malých „miniprojektech“ 

prošli základní nástroje a postupy při modelování v DSM, které jsou ovšem aplikovatelné obecně (to 

hezky dokládá skutečnost, že jeden z žáků používal k modelování jiný komerční CAD). Samozřejmě, 

že jsme se v průběhu modelování věnovali také různým tipům a trikům souvisejícím s následným 3D 

tiskem našeho modelu. Vymodelovat nějaký díl tak, aby se dal určitou 3D tiskovou technologií dobře 

vytisknout, zapadnul do jiného dílu a měl přitom i odpovídající pevnost ve směru požadovaného 

zatížení, je poměrně komplexní úloha. Zdaleka nejde jen o „nakreslení“ 3D modelu. Tato 

problematika je pro každého 3D tiskaře velice důležitá, a právě proto jsme se jí v naší akademii 

intenzivně věnovali. 

Vzhledem k pozitivním ohlasům účastníků Akademie 3D modelování a 3D tisku doufáme, že 

bude možné v započaté cestě seznamování se s 3D modelováním a 3D tiskem pokračovat i v příštím 

školním roce. 

  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: 

 Město Polička 

 Centrum Bohuslava Martinů Polička 

 Městská knihovna Polička 

 Městská galerie Polička 

 SVČ Mozaika Polička 

 Masarykova ZŠ Polička  

 ZŠ Na Lukách Polička 

 SOU a SOŠ Polička 

 Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička 

 Úřad práce Svitavy 

 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 

 Městská policie  

 Policie ČR 

 Charita Polička 

 Ústav sociální péče Bystré 

 Spolek PONTOPOLIS 

 další organizace a partneři 

  



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 
 
 

66 

Schváleno školskou radou dne: 

 

Předseda školské rady: 

 

 

 

 

 

 Mgr. Josef Dvořák 

 ředitel školy 


