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1 Úvodní slovo 

Každý školní rok má svá specifika a přináší nové starosti, ale i zkušenosti. Výjimkou nebyl 

ani uplynulý školní rok 2020/2021, který byl do velké míry poznamenán pokračující pandemií covid-

19. Po slibném začátku školního roku, kdy se podařilo zorganizovat adaptační kurzy prvních ročníků, 

došlo záhy k přerušení prezenční výuky a k přechodu na výuku distanční, která s krátkými 

přestávkami trvala prakticky až do května 2021.  

I přes enormní snahu přenést co největší množství aktivit do online prostoru (jmenujme např. 

adventní pondělky, mikulášská nadílka, Den učitelů, nespočet besed a přednášek) nebylo možné plně 

zastoupit nesporné klíčové přednosti prezenční výuky a stejně tak ani nahradit všechny tradiční školní 

či mimoškolní akce. Studenti maturitních ročníků tak přišli o svůj tradiční maturitní ples; všem 

studentům jistě chyběla ryze studentská akce Majáles. Na druhou stranu se téměř jakýmsi fenoménem 

tohoto „covidového“ období staly besedy a přednášky se zástupci různých vědních i jiných odvětví. 

Besed se hojně účastnili nejenom studenti, ale vzhledem k vysokému zájmu ze strany veřejnosti se je 

díky novým médiím dařilo zprostředkovat i dalším pravidelným či méně pravidelným zájemcům 

„zvenčí“. 

I přes různé komplikace zdárně proběhly zásadní milníky školního roku, tzn. přijímací a 

maturitní zkoušky. Zájemcům o studium škola nabídla možnost zúčastnit se přípravných kurzů 

(v režimu online). Termín didaktických testů a ústních maturitních zkoušek byl sice přeložen, ale 

všechny zkoušky se nakonec podařilo uskutečnit, včetně slavnostního převzetí maturitních 

vysvědčení čerstvými absolventy. 

Školní rok strávený na distanční výuce s sebou vedle všech obtíží a komplikací přinesl také 

možnost drobných oprav a rekonstrukcí, které by jinak nebylo v průběhu školního roku možné 

zrealizovat. Mimo jiné se podařilo zrekonstruovat a promítací technikou vybavit několik tříd.  

Online výuka zároveň přinesla a nastolila několik zásadních otázek, se kterými se školy 

v 21. století musí nutně vypořádat. To, co se před několika lety jevilo jako nemožné, se podařilo 

změnit během několika málo dnů či týdnů. Zásadním způsobem se zvýšily kompetence učitelů 

v digitální oblasti. Komunikační kanály využívající digitální technologie se staly naprostým 

standardem a i to je jedna z oblastí, kterou je možné a vhodné převzít do budoucích let. Přesto pevně 

doufám, že nejnáročnější etapu epidemie covid-19 a s ní související peripetie distanční výuky máme 

již za sebou a škola se snad brzy alespoň v hlavní konturách vrátí ke svému obvyklému chodu tak, 

jak jej známe a považujeme za efektivní. 

 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. S koncem školního roku 2019/2020 proběhla také dlouho 

očekávaná rekonstrukce střešních ploch na hlavní budově, přístavbě a tělocvičně. 

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).  

Celková kapacita školy je 386 žáků. Loňský školní rok zahájilo 342 studentů, z toho 

ve čtyřletém oboru studovalo 119 žáků, v osmiletém oboru 223.  Školní rok ukončilo 341 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 

gymnastický 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 badatelským 

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 v průběhu velké část školního roku ze tří jídel, přičemž je brán zřetel na dietní potřeby 

strávníků. Zvláštní nároky na stravování, které není jídelna SOŠ a SOU Polička schopna pro strávníky 

se specifickými dietními potřebami zajistit, jsou případně jednotlivě řešeny ve spolupráci se Školní 

jídelnou Polička, Rumunská 646.  

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  
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Majitel budovy: Pardubický kraj – Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 

Ředitel školy:  Mgr. Josef Dvořák  

Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Dudek 

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 2020/2021) 

 

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  

učebna Ch 1.NP 129 odborná učebna chemie 34  

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

techniky 

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

kvarta 2.NP 205 kmenová učebna 32  

sexta 2.NP 206 kmenová učebna 32  

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  

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

techniky 

septima 2.NP 209 kmenová učebna 30 
bez projekční 

techniky 

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

kvinta 2.NP 211 kmenová učebna 32  

prima 2.NP 212 kmenová učebna 32  

tercie 2.NP 213 kmenová učebna 32  

učebna fyziky 3.NP 305 učebna fyziky 32  

laboratoř Fy 3.NP 304 laboratoř fyziky 34  

4.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  

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

učebna  
34  

sekunda 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  

modelovna př. 2NP 611 
učebna pro výtvarnou výchovu – 

modelovna 
10 keramická pec 

LVT 2 př. 2NP 614 laboratoř výpočetní techniky 15  
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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 2020/2021 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 2020/2021 (stav k 30. 9. 2020)  

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

79-41-K/41 Gymnázium 4 roky 4 119 

79-41-K/81 Gymnázium 8 roků 8 223 

Celkem  12 342 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 

vyučované ve školním roce 2020/2021: 

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

Kód: 79-41-K/41  

Název:  Gymnázium  Délka vzdělávání: 4 roky 

Číslo jednací: G-782/2017 s účinností od 1. 9. 2017 počínaje 1. a 5. ročníkem 

ŠVP:  Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží 

Svobody 306  

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

Kód: 79-41-K/81  

Název:  Gymnázium  Délka vzdělávání: 8 roků 

Číslo jednací: G-739/2015 s účinností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem 

ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží 

Svobody 306 (1. – 4. ročník) 

 

Kód: 79-41-K/81  

Název:  Gymnázium  Délka vzdělávání: 8 roků 

Číslo jednací: G-623/2018 s účinností od 18. 6. 2018 počínaje 1. ročníkem 

ŠVP:  „TRÁM“ - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Gymnázia, Polička, 

nábřeží Svobody 306 (1. – 4. ročník) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Žáci třetího ročníku a septimy měli možnost se profilovat s ohledem na zaměření svého 

budoucího vysokoškolského vzdělávání volbou tří profesních předmětů. Žáci čtvrtého ročníku a 

oktávy doplnili svůj vzdělávací program dalšími dvěma volitelnými semináři. Mezi profesními 

předměty i volitelnými semináři jsou zastoupeny jak předměty humanitní, tak 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 hudební výchovy 2 

konverzace v anglickém jazyce 2 seminář z výtvarné výchovy 2 

konverzace v německém jazyce 2 Umění argumentace a prezentace 2 

 

Profesní předměty (3.A, 7.P) 

Předmět h/týd. Předmět h/týd. 

fyzika – profesní 2 chemie – profesní 2 

základy společenských věd – profesní 2 biologie – profesní 2 

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

geografie – profesní 2 umění argumentace a prezentace 2 

matematika – profesní 2   

 

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. 2020 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2021. 

Přepočtení pracovníci  

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

provedení práce (DPP).  

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2020/2021 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2020) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 

Bartoš Miroslav, Ing. učitel pro stř. školy IVT 20 

Borovská Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy NJ – HV 17 

Dudek Tomáš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy IVT 17 

Dvořák Josef, Mgr. ředitel školy pro stř. školy AJ 14 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy HV – Ped 31 

Feltl Tomáš, Mgr. učitel pro stř. školy Ch – Bi 19 

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

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

Jakubcová Magdalena, Mgr. učitelka  pro stř. školy ČJ – AJ 25 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy M – TV 21 

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

FJ, UAP 

16 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy M – F 20 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka + metodik 

prevence  

pro stř. školy  AJ 19 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – VV 26 

Klimeš Ondřej, Ing. učitel  M – F 1 

Pedagogičtí 

pracovníci 

interní 

Pedagogičtí 

pracovníci 

externí 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

Přepočtení 

pracovníci 

celkem 

Pracovníci 

fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

29,48 29,34 0,00 0,10 10,31 9,56 39,79 38,90 46 45 
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Kozáčková Radka učitelka pro stř. školy AJ 21 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – VV 30 

Král Ladislav, Bc. učitel bez kvalifikace --- 14 

Králová Jana, Mgr. (mateř. 

dovolená) 

učitelka pro stř. školy  ČJ – ZSV 6 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy Bi – TV 17 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy M – D – Z 14 

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy NJ – D 25 

Martinů Helena, Mgr.  učitelka pro stř. školy M – Fy 24 

Najbertová Marta, RNDr. učitelka + výchovný 

poradce 

pro stř. školy Bi – Ch nad 32 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy NJ – AJ 23 

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

Slezák Luboš, Ing. učitel pro stř. školy IVT 30 

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

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy Ch 20 

Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – D 21 

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

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy Bi – Z/Ge 17 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy AJ – Z/Ge 17 

Externí učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 

Hladká Hana učitelka pro stř. školy OV  

Jílková Veronika učitelka pro stř. školy M – F 7 

Soukupová Tamar učitelka pro stř. školy RJ 8 

Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2020/2021 (stav k 31. 12. 2020) 

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 
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Mrňáková Marie hospodářka 

Sejkorová Marie uklízečka 

Synek Radek správce sportovní haly 

Teplá Hana uklízečka, pracovník v provozu výdejny stravy 

Pávková Nela mzdová účetní 

Vitterová Daniela uklízečka 

Žižková Jana pracovník v provozu výdejny stravy 

 Personální změny během školního roku 2020/2021 

Od 1. 8. 2020 byl do pracovního poměru na pozici učitele matematiky a fyziky přijat 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 po celý školní rok vypomáhala Mgr. Hana Hladká. K 30. 9. 2020 ukončila 

dlouhodobé působení na gymnáziu Mgr. Božena Filipová. Na její místo byla jako externí učitelka 

přijata Mgr. Veronika Jílková. K 31. 7. 2021 ukončila pracovní poměr Mgr. Radka Kozáčková. O 

snížení úvazku na částečný úvazek pro školní rok 2020/2021 požádala RNDr. Marta Najbertová.  Od 

1. 9. 2021 po návratu z mateřské dovolené začala na škole znovu vyučovat Mgr. Jana 

Králová/Novotná. Svoje působení na gymnáziu ke dni 31. 8. 2021 ukončil dlouholetý pedagog a 

bývalý ředitel školy Mgr. Miloslav Svoboda. Ke dni 31. 1. 2021 ukončila své působení na částečný 

úvazek v provozu výdejny stravy paní Hana Teplá. 

Třídy, přehled třídních učitelů a počet žáků v jednotlivých ročnících (k 30.9. 2020) 

Třída Třídní učitel Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

1.A Mgr. Romana Jelínková 30 6 24 

2.A Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D.  30 14 16 

3.A Škavrada Michal, Ing., Ph.D. 29 10 19 

4.A Mgr. Michael Krška 30 13 17 

1.P  Mgr. Barbora Pejcharová  30 15 15 

2.P Mgr. Petr Tišl 31 13 18 

3.P Mgr. Zuzana Machková 31 13 18 

4.P Mgr. Lenka Králová 30 13 17 

5.P Mgr. Marcela Šplíchalová 23 8 15 

6.P Mgr. Jan Vavřín 29 14 15 

7.P Mgr. Renata Jelínková 22 12 10 

8.P Bc. Ladislav Král 27 13 14 

  342 144 198 
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Přehled předmětových komisí (stav k 1. 9. 2020) 

Předmětová komise Předseda předmětové 

komise 

Členové předmětové komise 

Předmětová komise 

humanitních předmětů 
Mgr. Zdena Kleinová 

Mgr. J. Feltlová, Mgr. J. Galgociová, 

Mgr. H. Hladká, 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. J. Dvořák. Mgr. 

M. Jakubcová, Mgr. Ro. Jelínková, 

Mgr. E. Jiroušová, R. Kozáčková, 

Mgr. Z. Machková, Mgr. B. Pejcharová, 

Mgr. O Prokopová, Mgr. J. Vavřín,  

Předmětová komise 

matematiky, fyziky, 

informatiky a výpočetní 

techniky a deskriptivní 

geometrie 

RNDr. M. Jílek, Ph.D. 

Ing. M. Bartoš, Ing. T. Dudek, 

Mgr. B. Filipová, Mgr. R. Jelínková, 

RNDr. M. Jílek, Ph.D., Ing. O. Klimeš, 

Bc. L. Král, Mgr. M. Krška, Mgr. H. 

Martinů, 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 2020/2021 

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. Přijímací zkoušky proběhly s ohledem na epidemiologickou 

situaci v pozměněném termínu 3. – 6. května 2021 a v souladu s podmínkami, které byly stanoveny 

mimořádnými opatřeními. 

 

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. 

Ve školním roce 2020/2021 byla na doporučení zřizovatele odstraněna podmínka splnění kritérií 

pro přijetí dosažením 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.  

Ve školním roce 2020/2021 byla na doporučení zřizovatele odstraněna podmínka splnění kritérií 

pro přijetí dosažením 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. 2021) ................................................................... 79 

Konali jednotnou přijímací zkoušku .......................................................... 79 

Počet přijatých celkem ............................................................................... 49  
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Počet přijatých na odvolání  ....................................................................... 19  

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

Přijímací zkoušky se konaly dne 3. a 4. května 2021 

 

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

Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2020 ..................................................................... 64 

Konali jednotnou přijímací zkoušku  ......................................................... 60 

Počet přijatých celkem ............................................................................... 41 

Počet přijatých na odvolání ........................................................................ 11 

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

Přijímací zkoušky se konaly dne 5. a 6. května 2021.  

Přehled o přijatých žácích podle sídla ZŠ (k 31. 8. 2021) 

Přípravné kurzy a přijímací zkoušky nanečisto  

Podobně jako v předchozích letech nabídlo Gymnázium Polička zájemcům o studium 

možnost přípravy na jednotné přijímací zkoušky v podobě přípravných kurzů a přijímacích zkoušek 

nanečisto. S ohledem na to, že výuka žáků základních škol probíhala po značnou část školního roku 

distančním způsobem, setkala se nabídka přípravných kurzů jako podpory přípravy pro přijímací 

zkoušky s vysokým zájmem ze strany veřejnosti. K přípravným kurzům do čtyřletého studia se 

přihlásilo 41 zájemců a do víceletého studia to bylo 37 uchazečů. Přípravné kurzy se sestávaly ze čtyř 

setkání, které probíhaly od 13. ledna do 24. února 2021. Jejich součástí byly také přijímací zkoušky 

nanečisto, které se uskutečnily 27. ledna 2021. Výsledky zkoušek nanečisto s uchazeči rozebrali naši 

pedagogové. S ohledem na komplikace spojené s epidemiologickou situací a s absencí prezenční 

výuky žáků základních škol nabídlo Gymnázium Polička uchazečům o vzdělávání intenzivní 

pokračování přípravy v podobě Přípravných kurzů plus. Ty spočívaly v pěti setkáních zaměřených 

na konkrétní kapitoly z českého jazyka a matematiky, která byla realizována v průběhu měsíce 

března.  Přijímací zkoušky do čtyřletého studia složilo 79 žáků a do osmiletého 60.  

Obor vzdělání Délka vzdělání 
Přijato 

celkem 

Přijati ze základní školy 

Pardubický 

kraj 

mimo 

Pardubický 

kraj 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 30 25 5 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 28 2 

Celkem  60 53 7 
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7 Výsledky vzdělávání žáků  

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy se i přes pokračující epidemiologické 

komplikace snažili vytvořit optimální podmínky pro výchovný a vzdělávací proces ve škole. Šlo 

nejen o to vytvořit vhodné prostorové a materiální zabezpečení, ale zároveň motivovat a získat žáky, 

aby měli sami 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.  

Kvůli epidemiologické situaci byla bohužel značná část školního roku 2020/2021 opět 

dotčena distanční výukou, která s krátkými přestávkami probíhala prakticky nepřetržitě od října 2020 

do konce měsíce května 2021. S ohledem na specifika a náročnost distanční výuky pedagogové 

usilovali především o podporu a motivaci studentů ke studiu a k zapojení do dalších mimoškolních 

aktivit, soutěží a olympiád. I přestože se celou řadu aktivit podařilo zrealizovat náhradním způsobem 

online, některé obvyklé aktivity či soutěže byly buď zcela zrušeny či proběhly v upraveném režimu.  

Přehled výchovných opatření a klasifikace chování ve školním roce 2020/2021 (k 30. 6. 2021) 

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 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

3.A 29 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.A 30 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prima 30 5 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sekunda 31 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tercie 31 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvarta 30 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvinta 22 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sexta 29 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

septima 22 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oktáva 27 3 7 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 341 36 53 6 23 1 3 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. Specifikem bylo vzhledem k průběhu 

školního roku chování studentů v online prostředí. 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 odměnou ve formě poukázky.  
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Výsledky vzdělávání ve školním roce 2020/2021 (k 31. 8. 2021)  

Třída 

Počet 

žáků 

Prospělis 

vyznam. Prospěli 

Neprospěli 

nepr. nekl. 

Opravná 

zkouška 

1.A 30 18 11 1 0 1 

2.A 30 17 13 0 0 0 

3.A 29 9 20 0 0 0 

4.A 30 19 11 0 0 0 

prima 30 25 5 0 0 0 

sekunda 31 25 6 0 0 0 

tercie 31 22 9 0 0 0 

kvarta 30 20 10 0 0 0 

kvinta 22 13 9 0 0 0 

sexta 29 16 13 0 0 0 

septima 22 13 9 0 0 0 

oktáva 27 12 15 0 0 0 

Celkem 341 209 131 1 0 1 

 

Opravné zkoušky ve školním roce 2020/2021  

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

26. 8. 2021  1.A 1 M 1 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhly u obou maturitních tříd s ohledem 

na epidemiologickou situaci výjimečně ve dnech 24. - 26. května 2021. Podobně jako v předchozím 

roce došlo i v tomto školním roce k úpravě některých podmínek konání maturitních zkoušek. 

V případě didaktických testů to bylo především navýšení času na jejich vypracování. V tomto 

školním roce se nepsaly ani písemné práce, které byly nově začleněny do profilových zkoušek. Krom 

toho měli studenti v případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka navazujících na 

zkoušky konané z těchto předmětů ve společné části možnost volby, zda budou v rámci profilových 

zkoušek z těchto předmětů konat jejich ústní část. 

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

profilové části a společné části maturitní zkoušky se konaly ve dnech 1. až 4. června 2021. 

Předsedkyní zkušební komise ve třídě 4.A byla paní Mgr. Tereza Pernicová z Gymnázia Jevíčko. Ve 

třídě 8.P zastával funkci maturitního předsedy pan Mgr. Radovan Kroulík z Gymnázia Svitavy. 

 

Třída Jarní termín Podzimní termín 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
 
 
 

20 

Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním Prospěl Neprospěl Omluven 

Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

4.A 30 16 12 1 1 2 0 1 1 

oktáva 27 18 8 0 1 1 0 1 0 

celkem 57 34 20 1 2 3 0 2 1 

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

v pátek 11. června 2021 s ohledem na mimořádná opatření zcela výjimečně v prostorách atria Centra 

Bohuslava Martinů za účasti pedagogického sboru, rodičů, starosty města Poličky a zástupců SRPŠ 

Gymnázia Polička. 
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8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Důležitou oblastí z pohledu vedení školy zůstává kontinuální a systematické prohlubování 

odborných a pedagogických zkušeností zaměstnanců školy prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pedagogických zaměstnanců a uplatňování nově nabytých poznatků ve výuce. Za přínosné se také 

jeví sdílení příkladů dobré praxe – ať již v rámci předmětových komisí, místních center podpory nebo 

prostřednictvím vzájemné spolupráce či tandemové výuky, které byly realizovány díky využití tzv. 

šablon. S ohledem na epidemickou situaci se pedagogové vzdělávali prostřednictvím stále 

oblíbenějších a dostupnějších webinářů a online školení.  

Prioritou školy je také absolvování společného školení všemi pedagogickými zaměstnanci. 

Ve školním roce 2020/2021 se pedagogové v rámci 8 hodin společně věnovali tématu formativního 

hodnocení pod vedením Mgr. Michala Orsága. V přípravném týdnu na nový školní rok pak 

následovalo školení Mgr. Pavla Váchy na téma třídnických hodin a společné školení PhDr. Jitky 

Kendlíkové a PhDr. Veroniky Vitoškové, Ph.D. na téma Klimatu ve sborovně.  

Z pohledu dlouhodobých vzdělávacích aktivit probíhalo DVPP u následujících pedagogů:  

• Mgr. Romana Jelínková ukončila rozšiřující studiu pro učitele OV a ZSV na Pedagogické 

fakultě UK, Praha.  

• Ing. Tomáš Dudek ukončil třísemestrální kurz pro ICT koordinátory na NPI Pardubice.  

• Ing. Ondřej Klimeš se věnoval studiu k získání pedagogického minima 

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 a celé řady workshopů a seminářů z nabídky DVPP. 

Na průběh školního roku byla naplánována realizace mobilit v rámci programu Erasmus+ pod 

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

Vzhledem k pandemické situaci se bohužel podařilo uskutečnit pouze zlomek z plánovaných 

zahraničních mobilit.  

Ze stejného důvodu pokračovala v omezené míře také činnost dvou center kolegiální podpory, 

a sice Elixíru do škol pod vedením RNDr. Miroslava Jílka, Ph.D. a Akademie souvislostí, které se 

věnovali Mgr. Jan Vavřín a Mgr. Petr Tišl. Některé z plánovaných setkání se podařilo uskutečnit 

prezenčně, zbývající proběhla v režimu online. 

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

odborných didaktických časopisů, spolupracují s dalšími vzdělávacími organizacemi.  
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Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích, workshopech a školeních: 

Všichni pedagogové předmětové komise se zúčastnili školení Zavádění formativního 

hodnocení, EDUkační LABoratoř, z.s., které se konalo ve dnech 12. a 19. 5. 2021. Školení bylo 

zakončeno získáním certifikátu.  

 

Ing. M. Bartoš 3D modelování a 3D tisk - seznamte se (webinář, 4. – 5. 3. 2021) 

 

Mgr. J. Borovská Goethe Zentrum – germanismy v češtině/ interaktivní 3 hod. blok.  

 pro studenty předmětu Konverzace v němčině 

 DIREKT INTERAKTIV – pro začátečníky (materiály k online výuce)  

 (webinář, 23. 9. 2020) 

 DIREKT INTERAKTIV – pro pokročilé (materiály k online výuce)  

 (webinář, 23. 9. 2020) 

 Helfer aus der Hosentasche – Smartphones im Unterricht (webinář, 10. 11. 

2020) 

 Fonetika a písničky ve výuce nemčiny (webinář, 8. 2. 2021) 

 Spiele mit Chunks aneb Jak efektivně automatizovat vazby a spojení 

(webinář, 10. 2. 2021) 

 Quizizz (webinář, 9. 3. 2021) 

 webináře 4x + seminář FH 

 „Šablony“ – 2x : „Vzájemné sdílení učitelů NJ 

 

Ing. T. Dudek Studium k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti ICT (NPI 

Pardubice ČR, 15. 10. 2019 - 9. 12. 2020) 

 Konference Počítač ve škole (Gymnázium Nové Město na Moravě,  

17. – 19. 9. 2020) 

 Konference Počítač ve škole speciál, Gymnázium Nové Město na Moravě, 

1. 4. 2021 kulatý stůl k revizím RVP 

 

Mgr. J. Dvořák  Ředitel koučem (Dolní Libchavy, v průběhu školního roku) 

 Základní digitální dovednosti učitele 21. století a jejich využití ve výuce 

(webinář, 5. 11. 2021)  

 Formy přijímacího řízení (webinář, březen 2021) 
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  Poličsko mluví o vzdělávání – Ohlédnutí za perspektivou distanční výuky 

(panelová diskuse, 5. listopadu 2020) 

 Distanční výuka – konference, účast na kulatých stolech (Praha, červen 21. 

6. 2021) 

 

Mgr. Ellen Erbesová Sibelius – notační program, vzdělávání v ZUŠ Bystré 

Mgr. Dagmar Nebuzelská: Využití SMARTu pro prezenční a distanční 

výuku, zábavné zapojení žáků pomocí LABŮ (webinář, 27. dubna 2021) 

NIPOS – ARTAMA, 1. Jarní seminář Klubu sbormistrů, úvod do distanční 

výuky sborů (webinář, 1. května) 

2. část Jarního semináře Klubu sbormistrů se Severáčkem (webinář, 

2. května)  

3. část Jarního semináře Klubu sbormistrů s PaedDr. Alenou Tichou, Ph.D. 

(webinář, 14. května) 

 

Mgr. Tomáš Feltl Konference Počítač ve škole (Gymnázium Nové Město na Moravě,  

17. – 19. 9. 2020) 

 Konference Počítač ve škole 2021 - speciál k revizím RVP (webinář, 1. 4. 

2021, https://www.pocitacveskole.cz/rocnik/2021/info-special) 

 Seminář pro mentory soutěže ESERO CanSat (webinář, 4. 5. 2021 

https://www.esero.sciencein.cz/cansat) 

 Praktický seminář Pokročilé experimenty ve výuce chemie (PřF UK Praha, 

20. - 23. 5. 2021) 

 Mezinárodní konference DidSci+ 2021 (webinář, MUNI Brno,  

23. – 24. 6. 2021, příspěvek: Školní měřicí systémy a programování? To 

jako vážně? / Probeware and Programming? Are You Serious? 

(https://www.sci.muni.cz/didsci2021/en/programme) 

 

Mgr. Jana Feltlová Konference pro učitele českého jazyka 2020/21 - Deset přednáškových 

bloků týkajících se současných trendů ve výuce slohu, literatury a 

mluvnice (webinář, nakladatelství Fraus, listopad – prosinec 2020) 

Praktické nástroje pro formativní hodnocení v online výuce (webinář, 

8. 10. 2020) 

 Příprava festivalu Samet na školách – aktivita Post Bellum (15. 10. 2020) 

https://www.pocitacveskole.cz/rocnik/2021/info-special
https://www.esero.sciencein.cz/cansat
https://www.sci.muni.cz/didsci2021/en/programme
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 Konference pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (webinář, 24. 11. 2020) 

 Jak na synchronní e-learning (webinář 25. 2. 2021) 

 

Mgr. J. Galgociová Příprava festivalu Samet na školách – aktivita Post Bellum (webinář, 

16. 11. 2020) 

 Konference pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (webinář, 24. 11. 2020)  

 seminář RWCT: Čtením a psaním ke kritickému myšlení (webinář, 

25. 1. 2021) 

seminář RWCT: Současná literatura pro mládež (webinář, 3. 5. a 10. 5. 

2021) 

 
Mgr. M. Jakubcová seminář RWCT: Čtením a psaním ke kritickému myšlení (webinář, 21. 5. 

2021, 40 vyuč. hodin) 

 Konference pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (webinář, 24. 11. 2020) 

 

Mgr. Romana Jelínková  Rozšiřující studium pro učitele OV a ZSV / CŽV, UK Praha, 

Pedagogická fakulta) – závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečné práce – 

22. 9.  

 Chanson francophone en classe de FLE (webinář, 6. 2. 2021) 

 Didactique du FLE – didaktická konference FJ (webinář, 13. 3. 2021) 

Kurz kritického myšlení – pokračující, 24 hodin (Praha, únor – duben 

2021)  

 Prononcer correctement le francais par la chanson (webinář, 15. 5. 2021) 

Jak vést žáky ke smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit – I. (webinář, 

25. 5. 2021) 

Základní školení pro vedoucí a koordinátory programu (Mezinárodní cena 

vévody z Edinburghu (Praha, 16. 6. 2021) 

 

RNDr. M. Jílek, Ph.D. Letní setkání v Kutné hoře – seminář pro vedoucí center Elixíru do škol 

(22. – 24. 7. 2020) 

 Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 (Praha, 28. – 30. 8. 2020) 

Příprava a realizace setkání Elixíru do škol – Ohyb světla (Polička, 10. 9. 

2020) 

 téma Polarizace světla (8. 10. 2020) 
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 téma Domácí žákovské projekty (10. 11. 2020) 

 téma Papírová geometrie (8. 12. 2020) 

 Akademie Elixíru 1 (on-line seminář, 27. – 28. 11. 2020) 

 Akademie Elixíru 2 (on-line seminář, 23. 1. 2021) 

 

Mgr. E. Jiroušová Vést nebo řídit? (webinář, 15. 9. 2021) 

 Jak na FORMATIVNÍ HODNOCENÍ v praxi (webinář, 10. 2. 2021) 

 Setkání metodiku prevence (webinář, 6. 4. 2021) 

 Šablony „Vzájemné sdílení učitelů AJ“ 

 

Mgr. Z. Kleinová Konference pro učitele českého jazyka 2020/21 - Deset přednáškových 

bloků týkajících se současných trendů ve výuce slohu, literatury a 

mluvnice (nakladatelství Fraus, webinář listopad, prosinec 2020) 

 Psychologie pohádek – přednáškový blok (Nová Akropolis, Plzeň, 14. a 

19. 12. 2020) 

 Sny, jazyk duše – přednáška (Nová Akropolis, Plzeň, 5. 1. 2021) 

 Kritické myšlení – vyprázdněný pojem nebo užitečný nástroj pro život? 

(Centrum kritického myšlení, webinář 4. 3. 2021)  

 Život v přesahu – přednáška A. Hogenové (UK Praha, 10. 4. 2021) 

 Kritické myšlení a současná politická situace – konference s P. 

Rychetským, D. Nerudovou a V. Moravcem (webinář, 20. 4. 2021) 

 Seminář praktické filozofie na téma: Dějiny a současnost etiky (Kontexty 

humanity, Univerzita Pardubice, webinář, 18. 5. 2021) 

 

Ing. O. Klimeš 3D modelování a 3D tisk - seznamte se (webinář, 4. – 5. 3. 2021) 

 

Bc. L. Král Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh (webinář, 2. 11. 2020) 

 Tvořme pojmovou mapu v Informatice (webinář, 2. 12. 2020) 

 Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu 

porozumění (webinář, 7. 12 2020)  

 Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu 

porozumění (webinář, 14. 12. 2020) 

 Gradované úlohy na ZŠ a SŠ (webinář, 19. 2. 2021) 
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Mgr. Lenka Králová Seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí (webinář, 4. 3. 2021) 

 Badatelsky orientované vyučování (webinář, 28. 4. 2021) 

 Biologie a přírodopis prakticky – nejen v době koronavirové (webinář 

12. 5. 2021) 

 

Mgr. M. Krška ÚSTR "Učit dějepis (webinář, 26. 11. 2020) 

 

Mgr. Zuzana Machková Helfer aus der Hosentasche – Smartphones im Unterricht (webinář, 10. 11. 

2020) 

 Vzájemné sdílení učitelů NJ 

 

Mgr. H. Martinů  Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu 

porozumění (webinář, 14. 12. 2020) 

 Účast na setkáních/školeních Elixíru do škol v Poličce: 

  téma Ohyb světla (10. 9. 2020) 

  téma Polarizace světla (8. 10. 2020) 

  téma Domácí žákovské projekty (10. 11. 2020) 

  téma Papírová geometrie (8. 12. 2020) 

 

RNDr. M. Najbertová Seminář FYBICH, cyklus přírodovědných přednášek z oblasti biologie a 

chemie (Contipro, webinář 19. 9., 10. 10. a 7. 11., 28. 11. 2020, 9. 1., 27. 3., 

24. 4., 15. 5. 2021) 

Kulatý stůl k podpoře nadání, Pardubický kraj. Témata: Specifika socio-

emočního rozvoje NŽ a systém podpory na škole.: (NPI ČR, webinář, 

22. 4. 2021) 

Setkání výchovný poradců (webinář, 21. 10., 7. 4., 4. 5. 2021) 

 

Mgr. B. Pejcharová Jak na Maraton psaní dopisu (AMNESTY INTERNATIONAL) (webinář, 

19. 11. 2020) 

 Comfort and Joy (webinář, 2. 12. 2020) 

 Macmillan Education Winter Fair (webinář, 16. 12. 2020) 

 The P.A.R.K. Conference: International Conerence for Teachers (webinář, 

7. 11. 2020, 23. 1. 2021, 17. 4. 2021) 
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 Plan your lessons like a star - planning for maximizing fluency (webinář, 

9.4. 2021)  

 šablony: Vzájemné sdílení učitelů AJ“ 

Mgr. O. Prokopová Metodické studium ke zvýšení kvalifikace –  RJ (webinář, 20. 12. 2020) 

 VIII. celorepublikový seminář pro rusisty (webinář, 11. 3. 2021) 

 Ruská kultura v hodinách ruštiny (webinář, 18. 3. 2021) 

 Aktivity nejen pro online výuku angličtiny (webinář, 24. 3. 2021) 

 Making the most of online and digital tools with teenagers (webinář, 29. 4. 

2021) 

 Hezky anglicky, tak jako hezky česky (webinář, 13. 5. 2021) 

  

Ing. L. Slezák  Školení testerů ECDL (webinář, říjen 2020 1x, leden 2021 2x) 

 

Mgr. M. Šplíchalová Nedělej Zagorku! aneb Zdroje nových frazémů v češtině (webinář, Marie 

Kopřivová z Ústavu ČNK FFUK, 15. 10. 2020) 

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu (webinář, Lucie 

Lukešové, projekt SYPO, 27. 10. 2020)  

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy (webinář, NIDV 

Pardubice, 4. 11. 2020) 

Jak se mění lexikální zásoba současné češtiny (webinář, nakladatelství 

Fraus, doc. Helena Chýlová, 10. 11. 2020) 

Konference pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (webinář, 24. 11. 2020) 

Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu (webinář, 

nakladatelství Fraus, 10. 2. 2021) 

Online konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka a 

literatury (NPI ČR – Cermat, 16. 2. 2021) 

Současná literatura pro děti a mládež (webinář, RWCT Kateřina 

Šafránková, 26. - 27. 4. 2021) 

 

Mgr. J. Štastná Začínáte učit podle Direkt interaktiv? (webinář, 8. 9. 2020) 

 "Die Deutschprofis" (webinář, 29. 9. 2020) 

Jak na portál derdiedaf.com aneb doplňkové materiály pro výuku 

(WEBINÁŘ, 21. 10. 2020) 

Myšlenkové mapy ve výuce (webinář, 3. 11. 2020) 
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Online nástroje ve výuce - nové trendy (webinář, 8. 12. 2020) 

Online nástroje ve výuce - nové trendy II (webinář, 11. 1. 2021) 

Písně ve výuce německého jazyka (webinář, 20. 1. 2021) 

Kahoot" a LearningApps pro učitele německého jazyka (webinář, 

31. 3. 2021) 

Quizizz 2 - vytváříme zábavné kvízy (webinář, 4. 5. 2021) 

 šablony – „Vzájemné sdílení učitelů NJ“ 

  

Mgr. P. Tišl Projekty mobilit fondů EHP (webinář, 24. 11. 2020) 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře (webinář, 21. 1. 2021)  

I-KAP II – organizace a podmínky realizace projektu (webinář, 

16. 3. 2021) 

 Seminář pro neakreditované projekty Erasmus+ (webinář, 15. 4. 2021)  

  

Mgr. Jan Vavřín „Úvod do globálního vzdělávání“ (webinář, 20. 10. 2021) 

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga (webinář, NPI ČR, 15. 

– 19. března) 

 MOOC Esri – Cartography 

 šablony - „Vzájemné sdílení učitelů AJ“ 
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9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Školní rok 2020/2021 byl zahájen s radostí, ale i obavami. Po jarní zkušenosti s uzavřením 

školy a přechodem na distanční výuky bylo i v září patrné, že se tato situace může opakovat znovu. I 

přesto se podařilo školní rok zahájit tak, jak bylo v předchozích letech zvykem. 

Studenti prvních ročníků vyrazili společně se svými třídními učiteli na tradiční adaptační 

kurzy. Žáky primy čekal společně s jejich třídní učitelkou Mgr. Barborou Pejcharovou dvoudenní 

pobyt na Damašku, zatímco studenti prvního ročníku čtyřletého studia vyrazili se svou třídní 

učitelkou Mgr. Romanou Jelínkovou na třídenní pobyt na Březiny. Na obou kurzech doprovodili své 

nové spolužáky jejich starší gymnaziální vrstevníci, kteří pro ně připravili seznamovací hry a další 

doprovodný program.  

V jednom z mála sportovních klání, které se podařilo uspořádat, nás v republikovém finále 

Odznaku všestrannosti skvěle reprezentovali studenti Anežka Kysilková a Sam Šafář. Sam 

vybojoval krásné 11. místo a Anežka se v konkurenci 80 dívek také neztratila.  

Další očekávanou a typickou událostí měla být návštěva pantomimického představení v rámci 

festivalu MIME FESTU, které bylo bohužel z důvodů sílící epidemické vlny zrušeno. Namísto toho 

se žáci 1.A a deset pedagogů ocitlo z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v karanténě. Krátce poté 

došlo k uzavření celé školy. Studenti se do ní vrátili alespoň na několik dnů až 29. září. Abychom 

společně se zdravým duchem uchovali zdravá i naše těla, přišli vyučující tělesné výchovy se 

zajímavým nápadem. V rámci projektu POHNI SE mohli studenti vykazovat pomocí aplikace své 

sportovní výkony, za které dle přepočtového koeficientu 

sbírali patřičné body. Každému bodu pak odpovídala 

konkrétní finanční částka. Studenti ve výsledku svými 

pohybovými aktivitami „vysportovali“ částku v celkové 

výši 11 310 Kč, kterou zástupci školy společně se 

sponzorem projektu firmou MEDESA předali 18. 11. 
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2020 řediteli oblastní pobočky Charita Polička panu Dvořákovi.  

Podobně jako v druhém pololetí předchozího školního roku se do online prostředí přesunula 

nejenom výuka (nově také se zkušenostmi s hybridní výukou), ale i celá řada aktivit, které 

pedagogové pro žáky dlouhodobě chystali a nechtěli o ně studenty ochudit. První aktivitou školního 

roku v online prostředí se stal streamovaný přenos z auly školy určený především pro studentky 

pěveckého sboru, ve kterém nejúspěšnější zpěvačka z Poličky MgA. Helena Hozová PhD. 

vzpomínala na umělecké vzdělávání a vystupování u nás i v zahraničí. Hovořila o zpívání v rouškách, 

o souborech v nichž působí, zamýšlela se nad problémy zpěváků v covidové době.  

V úterý 6. října proběhla pro studenty předmětu umění argumentace a prezentace přednáška 

lektorky Terezy Stříteské na téma fact-checkingu – prověřování faktického tvrzení s cílem určit 

jeho pravdivost a správnost. Lektorka přednášející v rámci projektu Demagog.cz pomohla studentům 

v orientaci mezi seriózními zprávami, různými hoaxy, dezinformacemi a 

fake news – to vše pomocí uplatnění metody kritického myšlení.  

Postupně začínalo být zřejmé, že se sílící pandemií bude prostředí MS 

TEAMS nezbytné pro průběhy velké části školního roku. Jen doslova o 

vlásek se podařilo uskutečnit také již tradiční SUIT UP DAY, kterého se 

stihli zúčastnit již pouze studenti nižšího gymnázia. Bohužel museli být vedle 

svých slušivých kousků oblečení vybaveni také rouškami. 

Pedagogové a studenti se snažili náročnost distanční výuky zpestřit 

rozmanitým způsobem. Jeden ze zajímavých projektů měli na svědomí 

studenti kvinty a vyšších ročníků, kteří se zapojili do soutěže pořádanou 

Goetheinstitut Pardubice. V projektu tematicky spojeném s 250. výročím 

narození Ludwiga van Beethovena se zapojili nejen jazykově, když přebásnili 

Ódu na radost, ale i hudebně nebo výtvarně.  

S ohledem na pokračující pandemii a setrvání v distanční výuce byly 

odloženy i plánované volby do Školské rady.  

Další online přednáškou byla on-line beseda s panem doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitelem 

Muzea východních Čech v Hradci Králové na téma Dějepis a informatika – že to nejde 

dohromady?, zaměřená na to, jak informatika a výpočetní technika pomáhá pracovníkům muzea s 

archivací sbírek, simulací dávných jevů a objasňováním chovaní našich předků. Součástí byly rovněž 

informace o tom, jak virtuální realita pomáhá v této zvláštní době s fungováním např. muzeí pomocí 

virtuálních prohlídek.  
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Částečně školní aktivitou, která se v rámci regionu snaží přinést do popředí otázky související 

se vzděláváním a školstvím, je cyklus panelových diskusí Poličsko mluví o 

vzdělávání.  Další díl panelové diskuse, tentokrát s podtitulem Ohlédnutí za 

perspektivou distanční výuky aneb změní distanční výuka české školství? se 

uskutečnil 5. listopadu 2021, pochopitelně v režimu online. Mimo jiné byla 

předmětem diskuse témata jako adaptace škol v on-line prostředí, změna 

organizace a metod výuky, krácení obsahu učiva, změny v hodnocení práce 

žáků, důraz na nové kompetence, které potřebujeme pro život v digitální době. 

I v nelehké podzimní době pokračovala celá řada aktivit – byť v trochu jiném režimu než bylo 

do té doby zvykem. V rámci dějepisu se studenti věnovali historickému projektu 28. 10.: Den vzniku 

Československé republiky. Studenti, kteří se zapojili do programu DofE, si částečně alternativními 

způsoby i v průběhu měsíce listopadu plnili svoje cíle. Studenti primy přesunuli obsah předmětu 

laboratorní technika přímo do kuchyní svých domovů, když se při pečení dobrot věnovali procesu 

kynutí z pohledu biologie. V týdnu od 9. listopadu se některé třídy účastnily přednášek Festivalu 

Czech Space Week o astronautech, raketách, družicích a vzdálenostech ve vesmíru. Ve čtvrtek 12. 

11. proběhlo netradičním online způsobem tradiční informační odpoledne. Pomocí Kahoot testu si 

studenti vzdáleně připomněli události 17. listopadu 1989. V online prostředí probíhala matematická 

olympiáda. 

V posledním listopadovém týdnu jsme na gymnáziu opět besedovali. V online prostředí jsme 

se setkali nad tématem veskrze aktuálním: desinformacemi. Jako host a přednášející k nám zavítal 

bývalý předseda vojenského výboru NATO a zakladatel iniciativy Spolu silnější generál Petr Pavel. 

Vedle desinformací se studenti na besedě věnovali i dalším spřízněným oblastem jako jsou 

kyberútoky a aktivní občanství.  https://youtu.be/33ZdCSzJrqU 

Od 30. listopadu se do školy mohli konečně vrátit studenti maturitních 

ročníků a tříd nižšího gymnázia. I přesto bylo patrné, že stěžejním prostředím 

pro doprovodné aktivity bude nadále „svět online“. O změně klimatu, 

globalizaci a rodinném životě ve vysoké Arktidě v úterý 1. 12. 2021 přednášela 

přímo ze souostroví Svalbard (Špicberky), čerstvá laureátka ocenění rektora 

Univerzity Hradec Králové Mgr. Zdenka Sokolíčková Ph.D. Studenty 

seznámila nejen se svým výzkumem, ale třeba i s tím, jak se vede skautská 

družina 1200 km za polárním kruhem.  

Ve středu 2. 12. 2020 proběhlo školní kolo překladatelské soutěže Juvenes Translatores, 

jejíž radostné výsledky jsme se dozvěděli později. Ve školním kole se soutěže účastnilo celkem 25 

studentů, kteří se co nejpřesněji a nejpřirozeněji pokusili vyrovnat s překladem textu do cílového 

https://youtu.be/33ZdCSzJrqU
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jazyka. Našimi postupujícími studenty byli Klára Pallová (7.P), která překládala z němčiny do 

češtiny, a Michal Mrkos (3.A), který se rozhodl pro překlad z angličtiny do češtiny. Kláře se nakonec 

podařilo zaznamenat i výrazný úspěch v celostátním kole, když se v konkurenci 88 překladu umístila 

se svým překladem z německého jazyka do českého jazyka na skvělém 4. místě.  

Zatímco škola se připravovala na historicky první Den otevřených dveří online, který se 

uskutečnil ve čtvrtek 3. prosince a zájemcům o vzdělávání a veřejnosti nabídl netradiční online 

představení školy včetně unikátní únikové hry, studenti poličského gymnázia se rozhodli i přes 

nepřízeň pandemie nevzdat se svých oblíbených kratochvílí a do online prostoru dokázali zdařilým a 

originálním způsobem přenést i sérii Adventních pondělků a Mikulášskou nadílku.  

1. online adventní pondělí 

2. online adventní pondělí 

3. online adventní pondělí 

Mikulášská nadílka 

Výjimečnou byla rovněž možnost setkání a besedy s válečným veteránem a do té doby jedním 

z posledních žijících členů 311. československé bombardovací perutě RAF Tomášem 

Löwensteinem Lomem a autorkou knihy Dobrodružství pana Wellingtona paní Hanou 

Bergmannovou, která pro studenty nižšího gymnázia proběhla jak jinak než v online prostředí.  

Díky alespoň částečnému uvolnění a 

obnovení prezenční výuky se mohli studenti připojit 

k aktivitě Maratonu psaní dopisů, kterou jsme si ve 

čtvrtek 10. 12. 2020 společně připomněli Den 

lidských práv. Na studenty čekala nejprve  prezentace 

Amnesty International, kde byli seznámeni 

s projektem. Studenti měli možnost napsat dopisy na 

podporu nespravedlivě stíhaných. Odpoledne se 

k této aktivitě připojila občanská iniciativa FÉNIX, která zprostředkovala psaní dopisů veřejnosti ve 

svém stánku na náměstí. 

I zbytek měsíce prosince byl pestrý na 

celou řadu dalších aktivit. 130. výročí 

narození slavného poličského rodáka B. 

Martinů si studenti připomněli v hodinách 

hudební výchovy. V úterý 8. 

prosince proběhlo slavnostní odhalení busty 

B. Martinů od akademické sochařky Veroniky Witzové ve foyer školy. Úspěch zaznamenali studenti 

https://youtu.be/AFMCG_d5IIQ
https://youtu.be/_U6-aT9_bQM
https://youtu.be/aw5GZRkmmOY
https://youtu.be/DMQ0h3hKZvY
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5.P, kteří se během distanční výuky účastnili soutěže MUSIK! pořádanou Goethe Zentrem 

Pardubice. V pátek 11. prosince navštívila gymnázium originální a nepřehlédnutelná osobnost 

současné evropské hudební scény Ida Kelarová, která spolu s několika zpěváky pěveckého sboru 

Čhavorenge a za doprovodu Desideria Duždy předvedla před kamerou romské písně.   

Po vánoční pauze a před předáním pololetních vysvědčení na studenty čekala ještě jedna 

výjimečná přednáška. V prostředí MS Teams se k nám opět připojil již téměř tradiční host historik 

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který v úterý 26. ledna 2021 přednášel o babickém procesu z 

50. let. 

V průběhu ledna a února nebylo školu sice možno navštívit, ale zájemci o studium se mohli 

zúčastnit Dnů otevřených dveří alespoň v jejich online podobě. Poděkovat se patří především našim 

studentům, kteří ochotně poskytovali odpovědi na zvídavé dotazy. V lednu odstartovali přípravu na 

příjímací zkoušky zájemci o studium, kteří se přihlásili k přípravným kurzům, které pro ně poličské 

gymnázium připravilo – jak jinak než v online prostředí. To, že distanční výuka nedokáže v žádném 

případě zprostředkovat lidský kontakt, který studentům i učitelům chyběl na obou stranách, svědčí i 

video vzkaz, který učitelé natočili pro studenty poličského gymnázia https://youtu.be/5Nj-b7fD72o 

Krásnou odpovědí pak byla v březnu reakce studentů a poděkování pedagogům ke Dni učitelů 

https://youtu.be/GM89XESSf0k 

Stejně tak jako výuka pokračovala i nadále 

v distančním módu, nezastavil se ani v únoru a březnu 

kolotoč přednášek a besed. K nejzdařilejším až 

fenomenálním patřila beseda s absolventem poličského 

gymnázia a ředitelem Biologického centra Akademie věd 

prof. Liborem Grubhofferem, kterou 10. února 2021 

moderoval fantastický Daniel Stach, novinář a 

moderátor České televize. Přednáška na téma Jak je to vlastně s tím koronavirem? se setkala 

s velikým zájmem nejenom mezi studenty, ale také mezi poličskou veřejností. 

https://youtu.be/1AkrJ8yw0RI 

Cyklus přednášek zaměřených na téma 

koronaviru pokračoval 4. března besedou s rektorkou 

Mendelovy univerzity v Brně a jednou z expertek 

platformy KoroNERV-20, prof. Danuší Nerudovou. 

Beseda na téma Dopad pandemie na současný daňový 

systém ČR nabídl díky srozumitelnému výkladu paní 

https://youtu.be/5Nj-b7fD72o
https://youtu.be/GM89XESSf0k
https://youtu.be/1AkrJ8yw0RI
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profesorky opět zajímavou debatu pro studenty, ale i poličskou veřejnost.  

https://youtu.be/IvfWKHuazLY 

V únoru a březnu také pokračovaly soutěže, jejich organizátoři se je rozhodli v prostředí 

online uskutečnit i přes přetrvávající pandemickou situaci. Našim studentům se tradičně dařilo ve 

fyzikálních a matematických olympiádách a soutěžích, úspěchy jsme zaznamenali rovněž 

v humanitních předmětech, v zeměpisné a biologické olympiádě a dalších. 

Na pondělí 8. března připravila podobně jako v předchozím roce skupina studentů 

prostřednictvím happeningu Pamatuj! připomínku jedné z nejtragičtějších událostí našich dějin – 

smutné výročí úmrtí 3792 československých občanů, většinou židovského původu, v koncentračním 

táboře Osvětim – Birkenau. Happening a upomínku se podařilo zrealizovat i přes pokračující epidemii 

ve velmi zdařilé online podobě (https://www.gympolicka.cz/pamatuj) a poděkováním jej mimo jiné 

podpořili například předseda senátu Miloš Vystrčil, radní Pardubického kraje pro školství Ing. Josef 

Kozel, bývalý ministr kultury Daniel Herman a řada dalších.  

 

 

 

 

 

 

 

Hned o den později následovala cesta do Europarlamentu, opět alespoň virtuální, a beseda s 

jedním z nejaktivnějších europoslanců, Luďkem Niedermayerem.  

Poslední z cyklu „koronavirových“ přednášek, a tak trochu 

předvelikonočním setkáním, byla 29. března beseda Marka Orko 

Váchy, evolučního biologa, lékařského etika, pedagoga, spisovatele 

a římsko-katolického kněze s Vladimírem Kořenem, moderátorem, 

publicistou, komunálním politikem a nově také učitelem. V průběhu 

besedy se řeč točila kolem vědeckých zájmů Marka Váchy. Jako 

evoluční biolog měl co říci především o vývoji virů a jako lékařský 

etik i o těch nejnepříjemnějších stránkách pandemie.  Vladimíra Kořena jsme se ptali na jeho novou 

roli učitele na základní škole v Říčanech nebo na to, jak viděl tehdejší situaci v informování o 

koronavirové pandemii v českých médiích. https://youtu.be/UPhWwYmWfyk 

https://youtu.be/IvfWKHuazLY
https://www.gympolicka.cz/pamatuj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Ko%C5%99en
https://youtu.be/UPhWwYmWfyk
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V průběhu roku jsme nevynechali téměř žádnou událost, která je běžně součástí školního 

harmonogramu. Stejně tak tomu bylo i v případě stužkovacího večírku, který studenti maturitních 

ročníků uspořádali v jeho online podobě v pátek 9. dubna. 

Pokračoval také projekt Pohni se, tentokrát ve 

variantě Pohni se a cestuj s námi po ČR. Projekt 

vyučujících tělesné výchovy si bral znovu za svůj hlavní cíl 

rozpohybovat a udržen fyzickou aktivitu studentů i v době, 

kdy největší množství času trávili před obrazovkami 

počítače.  

I v druhém pololetí proběhlo informační odpoledne ve virtuálním prostředí MS TEAMS. 

Hned den poté na účastníky programu DofE a nejen na ty čekala další beseda s názvem NO LIMITS 

HIMALAYA, která se uskutečnila 14. 4. 2021. Dobrodruh a učitel na Gymnáziu Jana 

Keplera Antonín Kolář vyprávěl o 

expedici do Himálaje, kterou uskutečnil 

v rámci programu DofE (Cena vévody 

z Edinburghu) se studenty v roce 2016. 

Mimo jiné svou přednášku zaměřil na 

povídání o přípravě na takovou 

expedici, o jejím průběhu, ale také o 

možnostech cestování a o tom, že nic není nemožné. https://youtu.be/9OaUemAFPGI 

Aby nebyl všem besedám konec, byli studenti pozvání na dvě online 

diskuse najednou a bylo opravdu těžké si správně 

zvolit. Sportovně zaměření studenti a fanoušci 

biatlonu se 21. dubna 2021 mohli těšit na setkání 

s legendou českého sportu, olympionikem a srdcařem 

Ondřejem Moravcem. 

https://youtu.be/rzApOTpEaEY Ve stejný den byli 

díky vzájemné spolupráci s Generací89 přizvání na debatní fórum na téma 

Krajina – podojit nebo pomoci, kterého se mimo jiné účastnila i česká poslankyně v Evropském 

parlamentu paní Michaela Šojdrová. 

Další zajímavá beseda vzešla z nabídky Akademie věd ČR Pozvěte si vědce do výuky. Na 

online přednášce jsme tak přivítali jazykovědkyni Mgr. Lucii Jílkovou, Ph.D., která přednášela o 

fonetice, současné mluvené češtině a o českém jazyku v médiích. Kromě toho studentům přiblížila 

náplň práce v Ústavu pro jazyk český AV ČR a jeho roli v našem životě.  

https://youtu.be/9OaUemAFPGI
https://youtu.be/rzApOTpEaEY
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V předposlední květnový týden se mohli studenti konečně vrátit do lavic. Přišli sice o své 

oblíbené Majáles, ale své radosti vykompenzovali v některých z dalších soutěží. Biologická 

olympiáda patří svým průběhem k velmi obtížným. Výsledky krajského kola nám přinesly mnoho 

radosti. Tu největší nám jistě přinesla kategorie nejvyšší (A), kde Adéla Jílková z oktávy dosáhla na 

3. místo, stala se úspěšnou řešitelkou a postoupila do ústředního kola. V krajském kole ekologické 

olympiády skončil na druhém místě tým našeho gymnázia zastoupený Anežkou Vargovou, Michalem 

Jílkem a Tomášem Kocandou ze 2.A. 

Po skončení maturitní zkoušek čekalo na některé studenty, 

kteří se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, také slavnostní 

zakončení a prezentace příběhů, které v průběhu roku 

zpracovávali.  Studenti naslouchali vyprávění pamětníků z našeho 

regionu a v jednotlivých týmech zaznamenali jejich vzpomínky 

z dětství, na válku, studium, srpen 1968 nebo na 17. listopad 1989. 

Výstupy projektu, tj. rozhlasové reportáže, video a komiks, které se 

stanou součástí archivu Paměti národa, představili mladí dokumentaristé v rámci slavnostní 

prezentace poličských Příběhů našich sousedů, kterou se na poslední chvíli podařilo ve středu 9. 6.  

připravit „prezenčně“.  https://youtu.be/VX088NHzr6k  

Školní rok 2020/2021 byl na besedy, přednášky a setkání se zajímavými lidmi opravdu 

nesmírně pestrý. V úterý 15. 6. bylo toto téměř přednáškové turné zakončeno besedou s Jankem 

Rubešem, autorem desítek reklamních i nekomerčních videí, spolutvůrcem nejúspěšnějšího českého 

internetového pořadu Honest Guide s fanoušky po celém světě, který nejen studenty seznámil se svou 

prací.  

Na samém závěru školního roku zbývalo studentům předmětu profesní fyziky odprezentovat 

jejich ročníkové práce. Technický nadšenec Jakub Andrlík se se svým projektem SmartBoard 

zúčastnil soutěže Mikrokontroléry letí. Tým Space Pol pilně pracoval na konstrukci svého satelitu, 

který tento studentský kutilský tým přihlásil do soutěže CanSat. A studenti všech tříd se vydali na 

třídní exkurze do nejrozmanitějších míst našeho ale i přilehlých regionů.  

 

 

 

 

https://youtu.be/VX088NHzr6k
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10 Z činnosti předmětových komisí školy  

Předmětové komise jsou vytvořeny tak, aby sdružovaly učitele příbuzných předmětů. 

Vzhledem k okolnostem se zpravidla scházely dle potřeby, častokrát i v online prostředí. Komise 

projednávaly tematické plány, zajištění maturitních zkoušek, nabídku přednášek a besed, 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. Feltlová, Mgr. J. 

Galgociová, Mgr. H. Hladká, 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  Dorota Jánová (3.P) 2. místo 

Krajské kolo II. kategorie Klára Pallová (7.P) 7. místo 

  Anežka Vargová (2.A) 9. místo 

Pardubické střípky (literární soutěž) 

Krajské kolo  Veronika Jílková (1.P) čestné uznání 

  Martina Blandová (7.P) 1. místo 

  Anna Pallová (5.P) 1. místo  

O pardubický pramínek 

Krajské kolo   Štěpán Jandl (1.P) 2. místo 

  Lota Kučerová (1.P) čestné uznání 

  Anežka Vargová (2.A) 3. místo 

  Miriam Kašparová (2.P) 1. místo 
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Komenský a my 

Celostátní soutěž  Miriam Kašparová (2.P) 1. místo 

Esejistická soutěž vyhlášená Senátem ČR (Co pro mě znamená svoboda?) 

Celostátní soutěž  účast Venduly Pucharové (4.A) a Filipa Fejta (4.A) 

Literární soutěž vyhlášená Památníkem Terezín (Když je třeba pomoci) 

Celostátní soutěž:  Barbora Říhová (1.A) vyhlášení proběhne v roce 2021 

Dějepis 

Dějepisná olympiáda  

Okresní kolo I. kategorie Miriam Kašparová (2.P) 2. místo 

 II. kategorie Matěj Doležal (6.P) 1.místo 

  Anežka Vargová (2.A) 4. místo 

Krajské kolo I. kategorie Miriam Kašparová (2.P) 6. místo 

 II. kategorie Matěj Doležal (6.P) 14. místo 

Další aktivity 

Český jazyk a literatura 

• Příběhy pana Wellingtona, beseda s Hanou Bergmannovou Klímovou a panem Tomášem 

Lomem (14. 12. 2020) 

• Pozvěte si vědce do výuky, Mgr. Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd 

České republiky přednášela na téma Jazyk současných veřejnoprávních médií, spisovná a 

nespisovná mluvená čeština (16. 4. 2021) 

• zajištění náslechové hospitace Michaely Dvořákové, studentky PF KU Praha (duben 2021) 

Základy společenských věd 

• Promítání Filmů z Jednoho světa: 

o Kovyho mediální ring 1 – kvarta, kvinta (září 2020) 

o Just Eat It – kvarta (25. 5. 2021) 

o Čínský umělec v exilu – 2. A 

o Stát se Evropanem – 2. A 

o Děti ze stanice Leningradská – ZSV prof. 

• festival Týden mozku AV ČR – kvinta, účast 4 studentek (15. - 21. 3. 2021) 

• Přednášky a besedy: 

o Boření mýtů v psychologii – online beseda – ZSV prof. 7. P + 3. A (13. 11. 

2020) 
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o Gen. Petr Pavel – Dezinformace na mezinárodním poli – primárně pro studenty 

vyššího gymnázia a 4.P (25. 11. 2020) 

o beseda s Prof. Ing. Danuše Nerudová – Dopad pandemie na současný daňový 

systém ČR - primárně pro 3.A a 7.P (4. 3. 2021)  

o beseda s poslancem Markem Výborným (téma politologie) ZSV – 2. A a 6. P 

(19. 4. 2021) 

o online beseda s právníkem Mgr. Petrem Hanykem o právnické praxi – seminář 

ZSV prof. (5. 2. 2021) 

Dějepis  

• Mezinárodní den lidských práv – Maraton psaní dopisů (10. 12. 2020) 

• studentský happening Pamatuj 2021! (6. 3. 2021) 

• přednáška Mgr. Jiřího Tenglera o 3 rozdílech v uspořádání katolického kostela a 

protestantské modlitebny, které se dále promítají do způsobu vyznání víry, vedení 

bohoslužby a nikoli v poslední řadě i přemýšlení o věcech křesťanských - 2. A (31. 5. 2021)  

• beseda s Michalem Stehlíkem "babické vraždy" - pro studenty profesního dějepisu i pro 

širokou veřejnost, (26. 1. 2021) 

• Příběhy našich sousedů – od září do června 2020-21, závěrečná prezentace 9. června 2021 

dva týmy ze 4. P: 

o 1. Tomáš Pospíšil, Michal Sodomka, Jan Lichtág, Jan Vraspír  

o 2. Jáchym Chadima, Vojtěch Jílek, Martin Andrle, Anna Andrliková, Tereza 

Tocháčková – se svým audio příspěvkem se dostali mezi 10 nejlepších 

příspěvků vzniklých ve školním roce 2020/2021, jejich příspěvek byl také 

vysílán na stanicích ČRo Plus a ČRo Radiožurnál 

Umění argumentace a prezentace 

• Fact checking a fake news – přednáška Terezy Stříteské, ředitelky společnosti Demagogh. 

cz pro studenty 3. ročníků UAP (6. 10. 2020) 

• Podcasty – přednáška K. Kleina pro 3. ročníky UAP (5. 1. 2021) 

• Historický vývoj komiksu, současný český a světový komiks – přednáška K. Kleina 

pro studenty 4. ročníků UAP – (16. 12. 2020) 

• Zapojení studentů 4. ročníků UAP do projektu Pamatuj! Tvorba znělky pro 

happening Pamatuj! (leden – březen 2021) 
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• Činnost RRTV, současná situace veřejnoprávní TV a paralela s krizí v ČT v r. 2020 

– beseda s Tomášem Kusým, právníkem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

(30. 3. 2021) 

• Filmy z Jednoho světa:  

- dokument Mimořádná zpráva a Čínský umělec - 3. ročníky UAP – duben 

- Týdny mediálního vzdělávání JSNS:  

- Pravda versus lež – online beseda se současnými žurnalisty 3. ročníky UAP (18. 

5. 2021) 

- Beseda s novinářem, režisérem a youtuberem Jankem Rubešem – pro školu i 

veřejnost (15. 6. 2021) 

10.2 Předmětová komise cizích jazyků 

Komise pracovala ve složení Mgr. J. Štastná (předsedkyně), Mgr. J. Borovská, Mgr. J. 

Dvořák, Mgr. M. Jakubcová, Mgr. E. Jiroušová Mgr. R. Jelínková, Mgr. Z. Machková, Mgr. B. 

Pejcharová, Mgr. O. Prokopová, T. Soukalová, Mgr. J. Vavřín, R. Kozáčková  

Úspěchy v soutěžích 

Z důvodu distanční výuky se nekonaly konverzační soutěže z cizích jazyků s výjimkou 

francouzštiny.  

Francouzský jazyk 

Olympiáda ve francouzském jazyce  

Krajské kolo  Kategorie ZŠ/VG I  J. Jelínková (4.P) 3. místo 

Juvenes Translatores  

2. 12. 2020 proběhlo základní kolo na školách formou online. Zúčastnilo se 24 studentů naší školy, 

kteří překládali z anglického a německého jazyka do češtiny. Do národního kola postoupily překlady 

K.Pallové a M.Mrkose. 

Republikové finále K. Pallová (7.P) 4. místo 

Poznávací zájezdy, kulturní představení a jiné aktivity pro studenty 

Všechny plánované exkurze a poznávací zájezdy byly z důvodu distanční výuky zrušeny a v srpnu 

2021 bude sestaven nový plán zahraničních exkurzí na příští 3 roky. 
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10.3 Předmětová komise matematiky, fyziky, informatiky a výpočetní techniky a 

deskriptivní geometrie 

Komise pracovala ve složení: RNDr. M Jílek, Ph.D. (předseda), Ing. Bartoš, Ing. T. Dudek, 

Mgr. B. Filipová, Mgr. R. Jelínková, Bc. L. Král, Mgr. M. Krška, Ing. L. Slezák, Mgr. M. Svoboda, 

Mgr. H. Martinů, Mgr. V. Jílková. 

Úspěchy v soutěžích 

Matematika 

Matematická olympiáda 

Okresní kolo Kategorie Z6 Jana Luňáčková (1.P) 2. místo,  

  Šimon Dudek (1.P), Matěj Zahálka (1.P) 4. – 7. místo   

Okresní kolo Kategorie Z7 Jan Motyčka (2.P) 3. místo, Vojtěch Král (2.P) 5. - 7. místo  

Okresní kolo Kategorie Z8 Samuel Šafář (3.P) 2. místo,  

  Jana Hradecká (3.P), Lucie Kotvová (3.P) 4. – 7. místo 

Krajské kolo Kategorie Z9 Jáchym Chadima (4.P) 3. místo 

Matematický klokan 

Okresní kolo kategorie Benjamin Petr Kysilka (1.P) 2. místo  

Okresní kolo kategorie Kadet Martin Chalupník (4.P) 1. místo 

Okresní kolo kategorie Junior Jana Michálková (1.A) 1. místo, Michal Jílek (2.A) 2. místo 

Okresní kolo kategorie Student Michal Mrkos (3.A) 1. místo, Martin Kysilka (4.A), Martina 

Hromádková (4.A) 2. místo 

Mates – matematická soutěž 

Mates je matematická korespondenční soutěž pořádaná studenty Gymnázia v Poličce již několik let. 

Je určena pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol a studenty odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií. Připravují ji studenti spolu s pedagogy ve svém volném čase. Po korespondenční 

části soutěže (v letošním roce v on-line formě), bylo závěrečně setkání přesunuto na září 2021 na 

Baldu. 

Internetová matematická olympiáda 

Tým Gymnázia Polička (Michal Mrkos, Martin Kysilka, Martina Hromádková, Matouš Segéň, 

Richard Vrátný, Štěpán Pejchar, Tomáš Indruch) se umístil na celkovém 45. místě. 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda 

Krajské kolo  Kategorie E Jáchym Chadima (4.P) 1. místo 
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 Kategorie C  Anežka Vargová (2.A) 3. místo 

 Kategorie B Michal Mrkos (3.A) 1. místo, Aleš Jílek (7.P) 8. místo 

 Kategorie A Michal Mrkos (3.A) 6. místo (účast v celostátním kole), Martin 

Kysilka (4.A) 8. místo, Tomáš Indruch (8.P) 9. místo) 

Další aktivity 

Účast v projektu CanSat – soutěž pětičlenného týmu žáků v návrhu a konstrukci malé funkční sondy. 

Pedagogické vedení a konzultace: T. Feltl, M. Bartoš, M. Jílek 

10.4 Předmětová komise biologie, chemie, zeměpisu, geologie a geografie 

Komise pracovala ve složení: Mgr. Petr Tišl (předseda), Mgr. Tomáš Feltl, Mgr. Lenka 

Králová, Mgr. Michael Krška, RNDr. Marta Najbertová, Ing. Michal Škavrada, PhD., Mgr. Jan 

Vavřín 

Letošní školní rok se v rámci komise soustředil na výzvy, které nám předkládal průběh 

světové pandemie COVID-19. Snažili jsme se žákům v průběhu on-line výuky předávat informace 

zajímavě a ve smysluplném množství. V průběhu on-line výuky vzniklo množství zajímavé práce a 

projektů, které byly představovány průběžně i na webových či facebookových stránkách školy. 

Velkým pozitivem, za nímž ale stojí obrovský kus práce organizátorů na všech úrovních, je 

to, že se podařilo zorganizovat většinu tradičních soutěží. Byl o ně minimálně stejný zájem, jako 

v běžných letech. Těší nás, že jsme v nich dosáhli velmi dobrých výsledků. 

V rámci probíhajícího projektu I-KAP II se připravujeme na úpravu učebny biologie. 

Plánujeme vzdělávání pedagogů a projektové dny pro zúčastněné základní školy. Zapojili jsme se 

také do přípravy kroužku, který proběhne částečně v prostorách školy. 

Marta Najbertová pracovala jako členka Ústřední komise BiO a předsedkyně Krajské komise 

BiO.  

Tomáš Feltl pokračoval ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička v kroužku MAKERS, 

kde se studenti zabývali tématy jako je 3D modelování, 3D tisk, stavba modelů funkčních raket, 

stavba robota z 3D tištěných dílů, programování robota, vlastním projektům jednotlivců s Arduinem 

a ESP32, využívání CNC frézky a řezacího CO2 laseru a dalším. Tomáš Feltl se zapojil do projektu  

Průša pro školy (https://proskoly.prusa3d.cz/) . 

Jan Vavřín působil jako člen redakční rady a autor vzdělávacích příspěvků časopisu Dnešní 

svět. Byl rovněž autorem vzdělávacího obsahu portálu ČTEdu. 

Petr Tišl pokračoval v práci pro metodický portál NÚV. (www.rvp.cz) 

Michl Škavrada se věnoval vedení chemického webu jako podpory studia 

(http://www.chemiejebozi.cz/) 

https://proskoly.prusa3d.cz/
http://www.rvp.cz/
http://www.chemiejebozi.cz/
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Odborné exkurze a přednášky  

Ve výrazně redukovaném školním roce se podařilo uskutečnit tyto exkurze: 

1.A a 2.A – terénní biologická exkurze (celodenní) (22. 6. 2021) 

2.P – dvoudenní třídní exkurze – Žďárské vrchy s přírodovědně-kulturním obsahem,  

(22. – 23. 6. 2021)  

6.P – dvoudenní třídní exkurze do Litomyšle – Umdasch – Story (přední světový dodavatel 

komerčních interiérů), beseda se starostou D. Brýdlem, cestovní ruch, historická a moderní 

architektura v Litomyšli – komentovaná prohlídka, (22. - 23. 6. 2021) 

Úspěchy v soutěžích  

Biologie 

Biologická olympiáda 

Kategorie D krajské kolo  Matěj Grundloch (2.P) – 7. místo 

   Miriam Kašparová (2.P) – 12. místo 

Kategorie C krajské kolo  Vojtěch Jílek (4.P) – 4. místo 

   Jana Hradecká (3.P) – 18. místo  

Kategorie B krajské kolo  Michal Jílek (2.A) – 7. místo 

   Tomáš Kocanda (7.P) – 14. místo 

Kategorie A     krajské kolo  Adéla Jílková (8.P) – 3. místo 

   Dan Nguyen (7.P) – 17. místo  

 ústřední kolo  Adéla Jílková (8.P) – 36. místo 

Chemie 

Chemická olympiáda: 

Kategorie B   krajské kolo  Michal Jílek (2.A) – 7. místo 

   Tomáš Kocanda (7.P) – 14. místo 

Kategorie C krajské kolo  Michal Mrkos (3.A) – 4. místo  

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda 

Kategorie A  krajské kolo  Štěpán Jandl (1.P) – 5. místo 

   Petr Hradecký (1.P) – 7. místo 

Kategorie B okresní kolo  Matěj Grundloch (2.P) – 7. místo 

   Adéla Grubhofferová (2.P) – 8. místo 

Kategorie C  krajské kolo  Jáchym Chadima (4.P) – 7. místo 
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   Jana Hradecká (3.P) – 18. místo 

Kategorie D  krajské kolo  Michal Jílek (2.A) – 10. místo 

SOČ 

SOČ geografie: 4. místo v celostátním kole Martina Blandová (7.P) s prací „Trasování výrobků“ 

SOČ ekologie: 2. místo v kraji Tereza Přívětivá (7. P) s prací „Předcházení odpadu v Poličce 

prostřednictvím společenského projektu“  

Obě práce vznikly v rámci profesní geografie pod vedením Jana Vavřína. Zejména pozoruhodné je 

4. místo Martiny Blandové v celostátním kole v konkurenci prací obvykle vedených univerzitními 

odborníky. 

Další soutěže a aktivity žáků 

Ekologická olympiáda 

Této soutěže se běžně neúčastníme, ale v letošním „covidovém roce“ se rozhodl k účasti tým ze 2.A 

ve složení Anežka Vargová, Michal Jílek a Tomáš Kocanda. V krajském kole vybojovali svými 

výkony skvělé 2. místo. 

Laborky z domu – projekt ve spolupráci s PřF UK Praha, účastnili se M. Mrkos, L. Popelková, M. 

Jílek, T. Kocanda, A. Vargová 

Otevřená věda – soubor přednášek a workshopů (L. Popelková) 

Vzdělávací akce a programy pro žáky v on-line i off-line prostoru 

Boříme mýty v psychologii: Bipr 4. A + 8. P – zájemci, UPOL online (13. 11. 2020) 

Život za polárním kruhem (Svalbard) – beseda se Zdeňkou Sokolíčkovou o životě a vědecké práci 

na Svalbardu – on-line, průřez třídami a žáky školy (24. 11. 2020)  

Využití dat z družic SENTINEL pro snímkování vegetace: Filip Raasch pro žáky Gepr 4.A a 8.P 

– využití dat a jejich převod a zpracování v QGIS (27. 1. 2021) 

Kartogramy a jejich tvorba v prostředí QGIS – Jakub Žejdlík z katedry geoinformatiky UPOL 

vedl workshop pro žáky Gepr 4.A a 8.P (24. 2. 2021) 

Hygiena dívek a reprodukční zdraví: 2.P, 3. P, 4.P – dívky: online 

Jak je to tedy s tím koronavirem: 3. P, 1. A, 2. A, 3.A, 7.P, Bipr 4. A, 8. P, Bipr 3.A, 7P: online 

beseda s prof. L. Grubhofferem moderovaná Danielem Stachem (10. 2. 2021) 

Krajina. Podojit nebo pomoci: Bipr 4. A + 8. P, Bipr3.A + 7P, Gepr 3.A, 7.P: online beseda 

s europoslankyní M. Šojdrovou (21. 4. 2021) 

280 dní do zrození života: Bipr 4. A + 8. P: beseda s prof. Caldou, online záznam HPC (14. 10. 

2020) 

Festival Týden mozku: Bipr 4. A + 8. P, Bipr 3.A + 7P – zájemci, online, (15. – 21. 3. 2021)  
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IBIS: celoroční korespondenční Interaktivní biologický kurz pro středoškoláky, organizován 

studenty a učiteli Přf. MUNI., 1 studentka 

Seminář FYBICH: zájemci - 10 studentů; celoroční cyklus přírodovědných přednášek z oblasti 

biologie a chemie, on-line, Contipro a.s. se sídlem v Dolní Dobrouči 

10.5 Předmětová komise tělesné výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy 

Komise pracovala ve složení Bc. L. Král (předseda), Mgr. Jarmila Borovská, Mgr. E. 

Erbesová, Mgr. R. Jelínková, Mgr. Z. Kleinová, Mgr. I. Kozáková, Mgr. L. Králová, Mgr. J. Šťastná. 

Tělesná výchova 

Ve značně specifickém školním roce se sportovní kurzy neuskutečnily (lyžařský – 2.P, 5.P, 1.A, 

vodácký (7.P, 3.A).  

Vyučující tělesné výchovy připravili pro studenty tři pohybové projekty Pohni se. První díl měl kromě 

sportovního i charitativní účel a díky aktivitě studentů a firmě Medesa care s.r.o. se podařilo přispět 

Oblastní charitě Polička 11 310,- Kč. V dalších pokračováních projektu Pohni měli studenti možnost 

zmapovat svoji měsíční pohybovou aktivitu a virtuálně nahlédnout do míst v České republice a 

následně na celém světě. Dohromady se zapojilo celkem 352 studentů (někteří opakovaně). 

Dne 21. dubna 2021 proběhla online beseda s biatlonistou Ondřejem Moravcem. 

Úspěchy v soutěžích: 

Republikové finále Odznaku všestrannosti   

kategorie III chlapci  Samuel Šafář (3.P)   11. místo 

kategorie III dívky  Anežka Kysilková (3.P)  57. místo  

Jiné sportovní soutěže se vzhledem epidemiologické situaci nekonaly.   

Hudební výchova 

V letošním školním roce do vyučování hudební výchovy zasáhlo mnoho omezení proti šíření covidu, 

nejvíce zákaz zpěvu. Výuka probíhala především distančně – konzultační formou. Žáci pracovali 

individuálně, z prezentací a videí se učili hudební teorii, dějiny hudby, zpívali, rytmizovali, vyráběli 

hudební nástroje, nahrávali v programu Chrom Music a Bob Opera, plnili kvízy, testy, únikové hry, 

seznamovali se s hudebními zajímavostmi, trénovali sluchovou paměť a hudební představivost, 

nahrávali zvuky v přírodě. Po návratu do školy jsme pracovali ve skupinách, hráli na hudební nástroje, 

tvořili rytmické a pohybové etudy. Od 1. června jsme začali zpívat.  

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

Ve středu 7. října v aule se uskutečnila beseda s nejúspěšnější zpěvačkou z Poličky MgA. 

Helenou Hozovou, Ph.D., která byla určená především členkám pěveckého sboru Juliettes. Úspěšná 
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sopranistka vzpomínala na umělecké vzdělávání a vystupování u nás i v zahraničí. Hovořila o zpívání 

v rouškách, o souborech, v nichž působí, zamýšlela se nad problémy zpěváků v covidové době. 

Předvedla hlasová cvičení a na závěr zazpívala. 

V pátek 11. prosince proběhla beseda v aule o romské hudbě s hudebnicí a sbormistryní Idou 

Kelarovou, Desideriem Duždou, a několika členy dětského pěveckého sboru Čhavorenge. Původně 

plánovaný pěvecký workshop proběhl náhradní formou v platformě Microsoft Tems. Tento edukační 

projekt podporuje Česká filharmonie, MIRET a Pontopolis. 

V úterý 8. prosince jsme si připomněli v prezenčních hodinách hudební výchovy 130. výročí 

narození Bohuslava Martinů. Odpoledne jsme odhalili bustu B. Martinů ve vestibulu školy, a to za 

účasti autorky akademické sochařky Veroniky Witzové.  

V pátek 11. června studentky pěveckého sboru zazpívaly při předávání maturitního 

vysvědčení v Centru Bohuslava Martinů. 

Výtvarná výchova 

Studenti se zapojili do akce místní charity s názvem Nebeská aukce (výtěžek z prodeje bude 

sloužit k dalšímu rozvoji Charity Polička: ze studentských prací vybrala odborná porota 3 díla Sama 

Maška (6. P), 1 dílo S. Grubhoffera (6.P), 1 dílo Kláry Feltlové (8.p) a 3 díla J. Hloušové (8.P). 

Happening Pamatuj – hledání stop po osudech židovských rodin v Poličce a okolí, vybrané práce 

studentů byly zveřejněny na webu školy. 

Studenti primy a sekundy uzavřeli školní rok návštěvou interaktivní výstavy Hrátnice aneb 

hravá radnice v poličské galerii. 

Na konci školního roku vystavily maturantky B. Báčová aj. Hloušová své letošní výtvarné 

práce ve sklepních prostorách školy. 

Úspěchy v soutěžích: 

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje   

krajské kolo   Lota Kučerová (1.P)   4. - 10. místo 
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11 Výsledky olympiád, vědomostních a sportovních soutěží  

I přes komplikace souvisejících epidemií covid-19 se organizátorům podařilo zajistit náhradní 

průběh soutěží, olympiád a dalších vědomostních soutěží včetně Středoškolské odborné činnosti a 

některých sportovních činností. 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 

D. Jánová (3.P)  

2. místo (kat. I.) 

  

Pardubické střípky  M. Blandová (7.P)  

1. místo 

Anna Pallová (5.P)  

1. místo 

 

O pardubický 

pramínek 

 Š. Jandl (1.P)  

2. místo 

M.Kašparová (2.P)  

1. místo 

A. Vargová (2.A)  

3. místo 

 

Komenský a my   Miriam Kašparová (2.P)  

1. místo 

Dějepisná olympiáda M. Kašparová (2.P) 

2. místo (kat. I) 

M. Doležal (6.P) 

1.místo (kat. II) 

  

Olympiáda ve 

francouzském  jazyce  

 J. Jelínková (4.P)  

3. místo, kat. ZŠ/VG I 

 

Juvenes Translatores   K. Pallová (7.P) 

4. místo 

Matematická 

olympiáda 

J. Luňáčková (1.P)  

2. místo, kat. Z6 

J. Motyčka (2.P)  

3. místo, kat. Z7 

S. Šafář (3.P)  

2. místo, kat. Z8 

 J. Chadima (4.P)  

3. místo, kat. Z9 

Matematický klokan P. Kysilka (1.P)  

2. místo, kat. Benjamin 

M. Chalupník (4.P)  

1. místo, kat. Kadet 

J. Michálková (1.A)  

1. místo, kat. Junior 

M. Jílek (2.A)  

2. místo, kat. Junior 

M. Mrkos (3.A)  

1. místo, kat. Student 

  

Fyzikální olympiáda  J. Chadima (4.P)  

1. místo, kat. E 
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A. Vargová (2.A),   

3. místo, kat. C 

M. Mrkos (3.A)  

1. místo, kat. B 

Biologická olympiáda 

- online 

  V. Jílek (4.P)  

4. místo, kat. C 

A. Jílková (8.P)  

3. místo, kat. A 

A. Jílková (8.P)  

36. místo, kat. A 

Chemická 

oplympiáda 

 M. Mrkos (3.A)  

4. místo, kat. C 

 

Zeměpisná olympiáda  Š. Jandl (1.P)  

5. místo, kat. A 

 

Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy 

Název a úroveň soutěže Kategorie Umístění 

Republikové finále Odznaku všestrannosti chlapci III 11. 

Samuel Šafář (3.P) 

Republikové finále Odznaku všestrannosti dívky III 57. 

Anežka Kysilková (3.P) 
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12 Výchovné poradenství  

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

školního roku 2020/2021 studovalo na našem Gymnáziu celkem 8 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (1 žák PO 3, 6 žáků PO 2, 1 žák PO 1). Nikdo neměl IVP, jedna žákyně měla upravené 

podmínky státní části maturity (PUP). Z kvarty přestoupí pro školní rok 2021/2022 na jinou SŠ tři 

žáci. Partnery ve vzdělání byly 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 pedagogické intervence 

• sledování adaptace nových žáků vzhledem k novému prostředí na gymnáziu 

• průběžné sledování absence žáků 

• průběžné sledování školní neúspěšnosti  

• poskytování odborné individuální porady žákům se školní neúspěšností a problémy sociální 

komunikace 

• 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 – informovanost o akcích CCV Pardubic a individuálních konzultací PPP 

• karierové poradenství – přijímací řízení na VŠ, předávání katalogových listů 

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

listů 

• poradenská činnost pro žáky z kvarty přestupující na jinou SŠ (2 žáci) 

• poradenská činnost pro žáky ohledně yolby profesních předmětů a seminářů 

• poradenské služby – on-line veletrhy VŠ „Gaudeamus“ – zejména pro žáky 6.P, 2.A a vyšších 

ročníků 

• poradenská služba pro rodiče a uchazeče o studium na naší škole – seznámení s ŠVP a 

podmínkami studia na naší škole, s principy a průběhem přijímacího řízení pro šk. r. 2020/21 
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• spolupráce s rodiči – poradenská služba pro rodiče žáků s psychickými nebo jinými 

zdravotními problémy  

• kontrola stávajících dokumentů – př. informovaný souhlas o poradenských službách VP a ŠMP 

• spolupráce s PPP (Ústí n/Orlicí), PPP Žďár nad Sázavou a SPC „Kociánka“ Brno   - konzultace 

žáků se SVP 

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

• poradenství pro kolegy – třídní učitele žáků se SVP, průzkum třídnické hodiny a jejich náplň – 

poradenství, jak pracovat se žáky 

• poradenství pro kolegy řešící výchovný či vzdělávací problém žáků gymnázia 

• průběžné podávání informací o výukových či výchovných problémech žáků vedení školy a 

kolegům na pedagogických poradách, informace o žácích se SVP – předávání podkladů pro PO  

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

• spolupráce na vytvoření dokumentu Příkaz ředitele školy 1/2021 (pravidla k realizaci 

pedagogické intervence) 

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

zkušeností, propagace školy  

• vyhodnocování preference volby pomaturitního studia 

- vyhodnocování úspěšnosti maturitní zkoušky a přijímacího řízení na VŠ a VOŠ 

 

• návrh žáků pro odměnění za vynikající aktivity  

• vedení webových stránek sekce „Výchovný poradce“  

 

Spolupráce s MU Brno – ÚExpBi, UPa, UK Lék.f. Praha – z důvodu Covid 19 odloženy 

plánované exkurze na tyto VŠ. 

Pravidelná beseda s žáky primy a 1.A na téma: „Metodika efektivního učení, denní režim a 

zvládání zátěže“ realizovaná PPP Ústí n Orlicí nebyla uskutečněna vzhledem k distanční výuce. Je 

domluven náhradní termín na začátku nového školního roku 2021/22.   

Vzdělávací akce výchovné poradkyně:  

Předpoklad volby typů VŠ absolventů v 8. P a 4. A ve školním roce 2021/2022 (k 24. 6. 2021) 

8.P – předpoklad 27 maturujících studentů  

Technické obory + MFF 10 +1 

Přírodovědní obory 1 

Lékařská fakulta + fyzioterapie 2 +1 

Veterinářská fakulta 1 

Právnické obory 4 
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Ekonomické obory  1 

Humanitní obory 3 

Farmacie 1 

Zaměstnání  2 

Celkem 27 

4.A – předpoklad 30 maturujících studentů 

Technika + MFF 5 + 1 

Přírodovědecká fakulta  4 

Policejní akademie 2 

Lékařská fakulta  3 

Pedagogické obory 4 

Právnické obory 3 

Humanitní obory 3 

Ekonomická fakulta 4 

Zaměstnání 1 

Celkem 30 
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13 Prevence rizikového chování  

Prevence rizikového chování je nedílnou součástí vzdělávání na naší škole. Naším cílem je 

pozitivně formovat postoje a hodnoty žáků a to nejen během vyučování, ale i během dalších aktivit, 

které nejsou součástí běžné výuky jako např. besedy, exkurze, výlety, kulturní představení, 

charitativní akce či volitelné programy – Cena vévody z Edinburghu (DofE), Ukliďme Česko. 

Preventivním působením chceme posílit zdravé sebevědomí a sebehodnocení žáků a celkově podpořit 

jejich sociálně emoční dovednosti a kompetence, díky čemuž budou schopni konstruktivně zvládat 

konflikty a zátěžové situace, odmítat legální i nelegální návykové látky, posilovat odvahu či 

stanovovat si realistické cíle. 

Efektivní prevence je založena na principech soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, 

přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti. Z tohoto důvodu nejsou preventivní aktivity nahodilé, ale 

vycházejí z Preventivního programu naší školy pro daný školní rok. Nicméně, pandemie Covid-19 

nám naše plány narušila, některé programy byly zrušeny, některé přeloženy na příští školní rok a 

některé programy proběhly online. 

Hned v úvodu školního roku proběhly ještě prezenčně adaptační kurzy pro nově vzniklé 

kolektivy – primu a 1.A. V závěru školního roku se konaly již zase prezenčně tradiční Psychohrátky 

pro třídu 3.P, která v předchozím školním roce o tento program kvůli uzavření škol přišla. Uskutečnila 

se i druhá část preventivního programu Před tabulí, za tabulí pro třídy 2.P a 3.P ve spolupráci s 

Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. Cílem tohoto programu je zlepšení vztahů 

mezi žáky, nastavení spolupráce a tolerance a celková podpora bezpečného klimatu třídy. Závěrečnou 

část tohoto programu se již nepodařilo zajistit a byla přesunuta do dalšího školního roku.  

Poprvé jsme si vyzkoušeli i prevenci online. Pro třídy 3.A, 7.P, 4.A, 8.P a 3.P byl připraven 

interaktivní program pro začínající i budoucí řidiče – Nehodou to začíná od společnosti DEKRA CZ 

a.s.  

Pro dívky 2.P, 3.P a 4.P byla zajištěna online beseda na téma dospívání – Čas proměn od 

společnosti MP Education, s.r.o. 

Jako důležitou část prevence rizikového chování považujeme bezpečné klima ve třídách i v 

celé škole. Z tohoto důvodu usilujeme o zavedení pravidelných třídnických hodin. Pro učitele je 

naplánován celodenní seminář na toto téma, který byl kvůli pandemii Covid-19 přeložen do dalšího 

školní roku. Studenti všech tříd měli možnost se formou anonymního on-line dotazníku ke klimatu 

své třídy vyjádřit, s výsledky dotazníku jsme dále pracovali, připravili online třídnické hodiny a 

snažili jsme se zajistit bezpečný návrat studentů do škol, bez strachu ze zkoušení, testů a špatných 

známek. Bezpečné klima souvisí i se známkováním, strach ze špatných známek, z testů a zkoušení 

by měl být nahrazen zájmem dozvědět se něco nového při každé příležitosti. Vedení školy proto 
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usiluje o zavedení formativního hodnocení. Všichni pedagogičtí pracovníci se proto zúčastnili 

dvoudenního školení na toto téma – stihli jsme ho prezenčně a odnesli jsme si spoustu nápadů do 

výuky.  

Tradiční součástí preventivního programu na naší škole je vrstevnický program. V jeho rámci 

proškolení dobrovolníci z řad studentů vyššího stupně gymnázia vedou preventivní programy pro 

mladší žáky nejen naší školy. Mezi tyto programy patří adaptační pobyty pro první ročníky a 

víkendové Psychohrátky s protidrogovým zaměřením. V letošním roce bylo vyškoleno Pedagogicko-

psychologickou poradnou 18 nových lektorů, kteří budou aktivně působit již v příštím školním roce. 

Opětovně byly podány žádosti o podporu našeho preventivního programu. Krajský úřad 

Pardubického kraje podpořil částkou 15 000 Kč grantový projekt SPO+BEZ („Spolu bezpečně“), 

z něhož přispějeme na adaptační kurzy pro první ročníky ve školním roce 2021/2022 a na seminář 

pro učitele na téma třídnických hodin. Město Polička podpořilo preventivní vrstevnické programy, 

konkrétně Psychohrátky (20 000Kč) a proškolení nových lektorů vrstevnického programu 

(15 000Kč). Dále přispělo na nákup nových preventivních filmů a společenských her částkou 

5 000 Kč. Celkově jsme získali 55 000Kč na podporu preventivního programu.  
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14 Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2020 provedla prověrková 

komise ve dnech 22. – 23. 9. 2020 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 23. 

9. 2020.    

Ve dnech 16. – 21. listopadu 2020 se uskutečnil Interní audit, který byl zaměřen na čerpání 

prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2020, konkrétně na prověření účelného 

hospodaření s prostředky FKSP. Sledován byl soulad čerpání prostředků vzhledem k platné interní 

směrnici pro používání prostředků FKSP a schváleného rozpočtu FKSP na rok 2019. Kontrolovaným 

obdobím byl leden – prosinec 2019. Audit provedl interní auditor RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D.. 

Zpráva o zjištění vykonaného auditu ze dne 21. listopadu 2020 je uložena u ředitele školy.  

Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech  

10. – 15. 12. 2020 a 10. - 14. 6. 2021. 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 15. 12. 2020 a 14. 6. 2021. 

V měsíci listopadu 2020 bylo škole oznámeno zahájení o kontrole dodržování zákona o 

státní a sociální podpoře, konkrétně přesnost a úplnost podkladů předložených právnickými a 

fyzickými osobami v řízení o dodávkách SSP. Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. ledna 2019 

do 30. září 2020. Na základě sdělení požadovaných údajů nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. 

Protokol o kontrole vypracovaný 6. ledna 2021 je uložen u ředitele školy.  

Z pověření vedoucího odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje proběhla 

3. 6. 2021 veřejnosprávní kontrola dle zákona číslo 320/2001 Sb., jejímž předmětem bylo čerpání 

prostředků přidělených ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání v roce 2021 a 

dodržení účelnosti při čerpání těchto prostředků. Kontrolovaným obdobím byl rok 2021. Kontrolu 

provedli zástupci krajského úřadu. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Protokol o kontrole 

je uložen u ředitele školy. 

Dne 3. června 2021 bylo škole doručeno pověření k inspekční činnosti, kterou prováděla 

Česká školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti, která proběhla 7. 6. 2021, bylo získávání a 

analyzování informací o činnosti střední školy v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání.  
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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 2020 

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 2020:   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 2020: 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 

2020:  0 

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 2020: 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 2020: 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 2020: 0 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
 
 
 

56 

15 Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2020) 

Rozvaha 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 2020 2019 

Index 

2020/2019 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   872 872 1,91 

z toho:        

software 013 581 581 4,01 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 291 291 1,34 

         

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   156 601 135 747 1,05 

z toho:        

pozemky 031 1 214 1 214 1,00 

stavby 021 130 250 107 207 1,00 

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 10 043 10 232 1,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 14 989 14 784 1,46 

         

Dlouhodobé pohledávky celkem    0   

Krátkodobé pohledávky celkem      0,00 

z toho:        

odběratelé 311 1 8 0,24 

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311  0   

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3 3   

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315      

pohledávky za zaměstnanci 335      

ostatní krátkodobé pohledávky 377      

         

Dlouhodobé závazky celkem    0   

Krátkodobé závazky celkem   2 983 2 525 1,26 

z toho:        

dodavatelé 321 595 369 1,10 

ostatní krátkodobé závazky 378  0   
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Fondy 

Rozvaha 

 31.12.2020 31.12.2019 Index 2020/2019 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Náklady celkem    32785  29 328   1,21   

z toho:              

Náklady z činnosti 

celkem    32 785  29 328   1,21   

z toho:              

spotřeba materiálu 501  375  528   1,34   

spotřeba energie 502  940  1 291   1,14   

opravy a udržování 511  3  156       

Mzdové náklady 521  20 066  16 528   1,15   

z toho:              

platy celkem 521  19 901  16 398   1,15   

dohody celkem 521  165  130   1,30   

Odpisy 

dlouhodobého 

majetku 551  1 510  1 417   1,13   

Ostatní náklady 549  363  432   2,98   

z toho:              

pojištění 549  23  23   1,28   

               

Výnosy celkem    32 938  29 676   1,23   

z toho:              

Výnosy z činnosti 

celkem    1 651  1 534   1,52   

z toho:              

výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 601    0       

výnosy z prodeje 

služeb 602  213  453   0,73   

výnosy z pronájmu 603  62  104   0,78   

čerpání fondů 648  255  189   0,84   

ostatní výnosy z 

činnosti 649  505  695   115,83   

               

Výnosy vybraných 

místních vládních 

institucí z transferů 672  31 277  28 137   1,21   

               

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění    153  349   11,63   
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Ukazatel 

Číslo 

účtu 31.12.2020 

Finančně 

kryto 31.12.2019 

Finančně 

kryto 

Fondy celkem           

fond odměn 411   24 24  

FKSP 412 621 621 461 461 

rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného VH 413 42 42 42 42 

rezervní fond z ost. zdrojů 414 1 546 1 546 1 752 1752 

fond investic 416 1 480 1 480 1 400 1400 

 
 

Dotace Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2020 2019 

Index 

2020/2019 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 31 277 28 137 1,21 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 30 564 27 277 1,20 

v tom:      

Od zřizovatele celkem 3 936 4 947 1,37 

z toho:      

provozní příspěvek 3 703 3 795 1,06 

příspěvek na opravy a udržování  1 005   

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 80 147 7,00 

       

MŠMT celkem 26 861 21 941 1,17 

z toho:      

dotace na přímé náklady 26 721 21 681 1,16 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 139 260 2,63 

       

Ostatní NIV dotace celkem 200 389 1,70 

       

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 

celkem 316 860 1,59 

v tom:      

MŠMT – projekty EU celkem 315 859 1,61 

       

Ostatní NIV dotace celkem 1 1 0,11 

       

Investiční transfery a dotace celkem 226 2 911   

v tom:      

Od zřizovatele 226 2 911   

INV dotace od ostatních poskytovatelů       

 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
 
 
 

59 

16 Školská rada 

Školská rada ve školním roce 2020/2021 jednala ve složení: Mgr. Markéta Linková, Mgr. 

David Šafář, Ing. Tomáš Dudek. Na jednání byl jako host zván Mgr. Josef Dvořák. 

Vzhledem k epidemiologické situaci a souvisejícím okolnostem ve školním roce 2020/2021 

jednání školské rady neproběhlo. Výroční zpráva za předcházející školní rok 2019/2020 byla všem 

členům školské rady zaslána elektronicky a stejným způsobem byla i odsouhlasena.  

S ohledem na končící období volených členů školské rady byly v řádném termínu vypsány 

volby do školské rady na nadcházející období. Volby zástupce pedagogických pracovníků školy a 

volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhly 21. června 2021. Jako 

zástupce pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Marcela Šplíchalová. Zákonné zástupce a 

zletilé žáky bude na základě výsledku voleb ve školské radě zastupovat Mgr. David Šafář. 

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 2020/202 

Ve školním roce 2020/2021 se navzdory 

protipandemickým opatřením nejen většině 

účastníkům DofE podařilo udržet aktivní, ale přihlásili se i 

účastníci noví, a to na stříbrné a bronzové úrovni. Největší zájem jsme zaznamenali v prvním ročníku 

čtyřletého programu, kde studenti vzhledem ke karanténě strávili ve škole nejméně času. Možná právě 

tento program pomohl těmto novým studentům najít v době izolace jakýsi pocit sounáležitosti a 

naplnit svůj čas aktivitami souvisejícími s neformálním vzděláváním.   

Celkem tedy momentálně registrujeme na naší škole kolem 40 aktivních účastníků. 

Někteří své aktivity během proticovidových opatření utlumili, některým se podařilo své cíle změnit 

či přizpůsobit a pokračovali ve svém plnění po celý školní rok.   

V červnu se nám podařilo uspořádat 3 dobrodružné expedice, 2 stříbrné a jednu bronzovou. 

Týmy se vypravily do okolí Svojanova, Březin a také do Orlických hor.   

Do spolupráce se velmi významně zapojila naše studentka Martina Blandová, která 

plní DofE na zlaté úrovni a je také ambasadorkou DofE. Pro naše studenty připravila v online 

prostředí Microsoft TEAMs besedu jednak o DofE obecně a také besedu zaměřenou na expedice. 

Pozvání na online besedu přijal i DofE koordinátor Antonín Kolář, který zaujal studenty svým 

vyprávěním o DofE výpravě do Himálaje. Tuto besedu jsme v online prostředí nabídli ke zhlédnutí i 

ostatním DofE centrům.  

V únoru nás navštívila Lisa Kořínek, naše regionální manažerka, se kterou plánujeme projekt 

spolupráce s DofE centrem v Berlíně.    

Závěrem školního roku, 10. 6. 2021, jsme se zúčastnili slavnostní recepce k uctění odkazu 

prince Philipa v Praze.   

Nyní v našem DofE teamu koordinátorů pracuje celkem 6 koordinátorů (3 koordinátoři aktivit 

a plnění, 3 expediční koordinátoři). Oproti loňsku jsme své řady rozšířili o Romanu Jelínkovou, která 

absolvovala online školení a stala se koordinátorkou aktivit a plnění.    

EDISON  

Projekt EDISON do škol organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC existující 

již od roku 1948. Cílem projektu je seznámit žáky s kulturou, tradicemi a zvyky nejrůznějších zemí. 

Připravovaný projekt EDISON se nakonec vzhledem k epidemii covid-19 i přes několikeré odložení 

nepodařilo uskutečnit. 
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Výměnný pobyt studentů s partnerskou školou v Tangermünde 

Ve školním roce 2020/2021měl proběhnout plánovaný výměnný pobyt s partnerskou školou v 

německém Tangermünde. Bohužel se jej kvůli pandemii nepodařilo ani napodruhé uskutečnit. Nový 

termín byl stanoven na září 2021. 

 

.  
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18 Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Projekt: ERASMUS+  

Letošní školní rok proběhl neobvykle i v oblasti vedení 

projektů ERASMUS+. Mobility plánované na období letních 

prázdnin 2020 se nepodařilo uskutečnit a po první podzimní uzávěře bylo jasné, že bude nutné 

projektové období prodloužit. To se podařilo na základě žádosti z října 2020. Projekt ELLE 

(European Lifelong Learning for Everyone) 2019-1-CZ01-KA101-060284 je tedy prodloužen do 31. 

5. 2022.   

Je ale třeba říci, že jsme doufali v absolvování alespoň dvou mobilit v průběhu letních prázdnin, což 

se bohužel nepodařilo. Lze předpokládat, že v úplnosti se nám projekt dokončit nepodaří. V současné 

době je ve stádiu plánování jeden výjezd na metodický kurz výuky cizího jazyka a jeden kurz odborně 

zaměřený. Jejich uskutečnění je však nejisté.  

Další aktivitou byl pokus o akreditaci školy pro programy ERASMUS+ na následující tři roky v říjnu 

2020. Cílem je vést akreditaci k většímu zapojení žáků do výjezdů. Akreditací jsme bohužel neprošli, 

ale získali jsme zkušenosti, které nepochybně využijeme v dalším pokusu.  

Celkově jsou poslední dva školní roky pro průběh zahraničních mobilit obdobím velmi nejistým. 

Stále ale s nadějí hledíme do budoucnosti, protože účast a zkušenosti ze zahraničních mobilit 

považujeme za důležitou součást vzdělávání pedagogů na naší škole. Také se budeme dále snažit o 

větší zapojení žáků do výjezdů v rámci tohoto programu.  

 

Účastník Termín Země Náplň kurzu 

Mgr. B. Pejcharová srpen 2021 Irsko Methodology course 
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19 Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

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

I přes omezení spojená s protipandemickými opatřeními se prostředky určené na projekt STO 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015966) využívaly, a to především na podporu nadprůměrných 

studentů, studentů ohrožených neúspěchem, spolupráci a vzájemnou podporu pedagogů a také na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to formou absolvování akreditovaných kurzů, ať už 

prezenční nebo online formou. 

• Barbora Pejcharová se v srpnu 2020 zúčastnila akreditovaného semináře Jak připravit žáky a 

studenty na zkoušky Cambridge.  

• RNDr. Miroslav Jílek Ph.D. se zúčastnil semináře Veletrh nápadů učitelů fyziky.  

• Mgr. Tomáš Feltl a zástupce ředitele Mgr. Tomáš Dudek se zúčastnili tradičního kurzu – 

semináře Počítač ve škole v září 2020 v rozsahu 25 výukových hodin.  

• Mgr. Marcela Šplíchalová a Mgr. Romana Jelínková se zúčastnily pokračujících kurzů Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení.  

• Ing. Tomáš Dudek absolvoval Studium k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti 

ICT.  

• Celý učitelský sbor se účastnil kurzu Zavádění formativního hodnocení.  

• Jan Vavřín se zúčastnil kurzu Sebekoučování jako součást stylu pedagogické práce.  

• Vzájemná spolupráce mezi pedagogy probíhala ve skupinách vždy tří pedagogů, a to v cizích 

jazycích, přírodovědných předmětech, tělesné výchově, nebo také mezioborově, s cílem posílit 

interdisciplinární vazby a sjednotit nároky na studenty napříč předměty.  

• Kontinuálně probíhala supervize vedení ve složení pan ředitel, zástupce ředitele a přizvaný 

pedagoga také individuální supervize jednotlivých přihlášených vyučujících, a to pod vedením 

akreditované supervizorky. Péče byla věnována tématům hodnocení, vedení on-line vzdělávání, 

syndromu vyhoření, zvyšování motivace žáků, předmětům pedagogické intervence, žákům 

nadaným, žákům s nízkou motivací ke vzdělávání.  

• Proběhl klub výuky francouzského jazyka pod vedením Mgr. Romany Jelínkové  

• Pod vedením RNDr. Miroslava Jílka PhD. a Mgr. Tomáše Feltla probíhaly dva badatelské kluby 

– příprava na fyzikální olympiádu a klub "Makers".  

• Proběhlo několik pásem doučování, především z předmětu matematika. 
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20 Další aktivity školy  

Akademie souvislostí na Gymnáziu Polička 

Třetím rokem se v rámci Akademie souvislostí scházeli učitelé přírodovědných předmětů z okolních 

škol, aby si společně vyměnili zkušenosti v rámci jednoho vybraného, především geografického, 

tématu. Akademie souvislostí, která měla v Poličce jedno z center, byla projektem společnosti Terra-

klub. Jeho hlavním cílem bylo vytvářet prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, metodických 

materiálů, postupů, příkladů dobré praxe. Kvůli epidemiologickým opatřením se tento rok konala 

pouze tři setkání.  

 
  
 Mgr. Jan Vavřín 

 vedoucí Centra kolegiální podpory Gymnázium Polička 

 

Elixír do škol 

Setkání Elixíru proběhlo ve školním roce 2020/2021 pouze čtyřikrát (10. 9. a 8. 10. jsme to 

stihli ještě prezenčně, 10. 11. a 8. 12. proběhla on-line setkání). V lednu jsme se domluvili, že 

počkáme na prezenční setkání, jakmile to situace dovolí s tím, že zatím můžeme využít nabízených 

on-line aktivit Elixíru do škol, jako jsou různé přednášky nebo společná on-line konference. Další 

prezenční setkání plánujeme na září.  

 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. 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
 
 
 

65 

Pro testování má naše škola akreditované dvě učebny výpočetní techniky a čtyři testery (Ing. 

Tomáše Dudka, Ing. Miroslava Bartoše, Ing. Luboše Slezáka a Ing. Ondřeje Klimeše). S ohledem na 

pokračující pandemii Covid-19 a pozastavení prezenční výuky bylo testování ve školním roce 

2020/2021 pozastaveno.  

 Ing. Tomáš Dudek 

 Administrátor projektu ECDL na Gymnáziu Polička 

 

 

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.  

Od ledna 2020 probíhal kroužek v online režimu. Podle programu si účastníci půjčovali různé 

sady a s nimi následně pracovali. Hlavní témata byla tři: 

1) Internet věcí (IoT) - žáci si půjčovali IoT sady (několik modulů a mikrokontroléry 

ESP8266) a pracovali na několika IoT projektech směřujících především do oblasti chytré domácnosti 

– monitoring prostředí (teplota, vlhkost), řízení světelného režimu a tlačítkem vynucené notifikace 

(tlačítko pro sezvání všech členů domácnosti k "jídlu", ve variantě pak tlačítko pro přivolání pomoci 

např. pro seniory). Součástí bylo nejen sestavení a zapojení HW a jeho programování, ale také 

vytvoření aplikace pro mobilní telefon. 

2) 3D tištěná raketa - žáci tisknuli díly pro sestavení modelu rakety. Součástí stavby rakety 

byla i teorie kolem konstrukce raket, konstrukce jejich motorů a také stavba elektrického odpalovače. 

Jako raketové motory jsme tentokrát použili klasické modelářské motory. Nakonec jsme po 

rozvolnění covid-restrikcí stavbu dokončili a absolvovali expedici POLDER, jejíž součástí bylo i 

soutěžní vypouštění a dokumentace startu raket. S využitím analýzy obrazu jsme stanovili průběh 

zrychlení našich raket a rychlost dosaženou při opuštění "videopolíčka". Více k expedici 

https://www.gympolicka.cz/fotogalerie/expedice-polder 

3) Stavba a programování robota – žáci z 3D tištěných dílů postavili jednoduchého jezdícího 

robota (robot Fretka). Robota programovali k různým účelům a také ho různě rozšiřovali. 

Závěrečným úkolem bylo naprogramování sledování čáry, což je jedna z klasických robotických 

soutěžních disciplín.  

4) Stavba 3D tiskárny Průša i3 MK 

Vedle hlavních témat jsme se věnovali také naší "stálici", 3D modelování a 3D tisku. Díky 

vybavení Půdy, které je nám k dispozici, jsme také v některých individuálních projektech využívali 

řezací CO2 laser a malou CNC frézku.  

https://www.gympolicka.cz/fotogalerie/expedice-polder
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Součástí MAKERS bylo i několik zajímavých individuálních projektů žáků. Nejúspěšnější 

byl soutěžní projekt chytré šachovnice SmartBoard (více viz 

https://www.gympolicka.cz/fotogalerie/soutez-mikrokontrolery-leti-pohledem-ucastnika). 

MAKERS navštěvovalo 6-10 žáků gymnázia. Výjimkou ale nebyly také  nepravidelní 

účastníci z řad dospělých. 

 

  Mgr. Tomáš Feltl 

 Garant kroužku MAKERs 

https://www.gympolicka.cz/fotogalerie/soutez-mikrokontrolery-leti-pohledem-ucastnika
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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 Spolek rodičů a přátel školy 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 
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Schváleno školskou radou dne: 

 

Předseda školské rady: 

 

 

 

 

 

 Mgr. Josef Dvořák 

 ředitel školy 


