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1 Úvodní slovo 

Po dvou předchozích letech přinesl školní rok 2021/2022 konečně alespoň částečný návrat k 

obvyklému průběhu školního roku. I přes pokračující pandemii, která si hned v září vynutila 

povinnost pravidelného antigenního testování a v zimních měsících zavedla do českého školství nový 

pojem systému karantén, se začalo zároveň pomalu blýskat i na lepší časy. Výuka probíhala prakticky 

po celý rok výhradně prezenčně a online forma vzdělávání se stala jen podporou studentům, kteří se 

z důvodu karantén nemohli výuky účastnit. Všechny stěžejní akce počínaje adaptačními kurzy, 

lyžařskými výcviky a vodáckým kurzem se podařilo uspořádat prakticky bez omezení. Do průběhu 

některých akcí promluvila aktuálně platná omezení, ať již omezení maximální kapacity účastníků 

v případě dne otevřených dveří nebo povinnost PCR testování v případě lyžařských kurzů. U 

některých událostí muselo dojít k přeložení původního termínu. Tak tomu bylo i v případě 

studentského plesu, který sice proběhl v neobvyklém dubnovém termínu, ale po roce se jej podařilo 

uspořádat prakticky bez omezení. Postupný návrat z „covidového útlumu“ zaznamenal i studentský 

Majáles, kterého se zúčastnili studenti všech středních poličských škol.  

Vedle ryze školních akcí dělí průběh školního roku i přijímací a maturitní zkoušky. V případě 

přijímacího řízení se celý systém v podstatě kompletně vrátil do původních kolejí. Zkoušky proběhly 

v obvyklém termínu dle kritérií, která byla platná i v předchozích letech. Zájem o studium byl opět 

vysoký a z kapacitních důvodů tak nemohli být přijati všichni zájemci o studium. U maturitních 

zkoušek tomu bylo obdobně. Didaktické testy i ústní část maturitních zkoušek se podařilo uspořádat 

ve standardních termínech. V platnost vstoupila vyhláška upravující průběh písemných prací 

z jazyků, jejichž zadávání a opravování bylo v uplynulém školním roce poprvé plně v gesci školy. 

Naplánované slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v aule školy jako v předchozích 

letech.   

I když se výuka vrátila do lavic a probíhala opět prezenčně, „covidové roky“ do ní propsaly 

některé nově získané zkušenosti. Téměř samozřejmostí se stala online podpora pro výuku nabízená 

většinou pedagogů. U vystoupení z adventních pondělků či jiných akcí si studenti osvojili pořizování 

video záznamů, které byly následně dostupné ke zhlédnutí těm, kteří se jich nemohli zúčastnit 

v původním termínu. Některé besedy a přednášky probíhaly i nadále online, což přineslo flexibilitu 

jak na straně přednášejících, tak pedagogů a studentů.  

Pokračovaly také projekty započaté v předchozích letech (Erasmus+, „šablony“ či projekt I-

KAP II). V jarních měsících byla spuštěna dlouho připravovaná a několikrát odložená rekonstrukce 

školy související s úsporami energií – jednalo se o kompletní výměnu oken, rekonstrukci kotelny, 

zateplení některých prostor atd.  
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Obecně lze uplynulý školní rok po dvou vypjatých a náročných letech způsobených pandemií 

koronaviru považovat za návrat do doby před pandemií, alespoň co se týče organizace školního roku. 

Proměn a novinek, které covidová etapa přinesla, je mnoho. Některé z nich se staly součástí života 

školy, s jinými, především s těmi vynucenými, se budeme muset teprve postupně vyrovnat a sžít. 

 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, v jehož stopách pokračuje od roku 1919 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. V podzimních 

měsících 2021 byly započaty práce na opravě narušené svislé hydroizolační vrstvy na západní stěně 

sportovní haly. Tyto práce byly dokončeny v průběhu roku 2022. Na konci školního roku 2021/2022 

byla zahájena realizace projektu „Realizace úspor energie – Gymnázium Polička“, spočívajícím 

v rekonstrukci kotelny, kompletní výměně okenních a vnějších dveřních výplní, zateplení půdních 

prostor a dalších souvisejících pracích. Se začátkem nového školního roku bude připravena také 

zrekonstruovaná učebna včetně velkoplošného interaktivního panelu. Vstup do budovy bude nově 

umožněn bezdotykovým přístupovým a evidenčním systémem. Na dokončení čeká také část projektu 

I-KAP II související s dodávkou vybavení především pro výuku biologie.   

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 

studentů na navazující studium na vysoké škole. Vedle toho usilujeme také o to, aby byli naši studenti 

připraveni na reálný praktický život – i proto jsou pedagogy vedeni k co možná největší 

samostatnosti, schopnosti analyzovat úkoly a činit efektivní rozhodnutí, za která umí nést následnou 

zodpovědnost. To je konec konců cílem volby profesních předmětů a seminářů, mezi kterými si 

studenti na konci druhého ročníku volí své profesní zaměření. Na škole jsou kvalifikovanými 

pedagogy na vysoké úrovni vyučovány cizí jazyky (anglický, německý, ruský a francouzský).  

Celková kapacita školy je 386 žáků. Loňský školní rok zahájilo 340 studentů, z toho 

ve čtyřletém oboru studovalo 119 žáků, v osmiletém oboru 221. Školní rok ukončilo 341 žáků. 
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Škola má k dispozici celkem 11 velkých kmenových učeben, 5 jazykových učeben, odborné 

učebny biologie, chemie, fyziky, geografie, dějepisu, 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.   

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, který má své zázemí v aule gymnázia. 

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 části 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 v rámci různých projektů (I-KAP II, IROP) 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 
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Základní údaje o škole 

Název školy: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 

Identifikátor zařízení: 600012859 

IČ školy:  62032178 

Škola sdružuje: Gymnázium   IZO místa: 000 401 048 

 Školní jídelna – výdejna IZO místa: 150 078 072 

Adresa: nábř. Svobody 306, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

Zřizovatel školy:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  

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

Ředitel školy:  Mgr. Josef Dvořák  

Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Dudek 

Telefon:  461 722 102 

E-mail:  info@gympolicka.cz  

Url: https://www.gympolicka.cz 

Datová schránka: yusxjb9 

Výchovná poradkyně Mgr. Jana Feltlová 

Metodička primární prevence Mgr. Erika Jiroušová 

Školská rada: předseda: Mgr. Marcela Šplíchalová 

 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 2021/2022) 

 

Označení Podlaží Č. dv. Využití učebny Kapacita Poznámka 

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

učebna Bi 1.NP 111 
odborná učebna biologie / kmenová 

učebna 
34  

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

techniky 

učebna Ch 1.NP 129 odborná učebna chemie 34  

4.A 1.NP 130 kmenová učebna 32  

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

Kvinta 2.NP 205 kmenová učebna 32  

Septima 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  

1.A 2.NP 208 kmenová učebna 32  

Oktáva 2.NP 209 kmenová učebna 30  

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

Sexta, 2.NP 211 kmenová učebna 32  

Sekunda 2.NP 212 kmenová učebna 32  

Kvarta 2.NP 213 kmenová učebna 32  

učebna fyziky 3.NP 305 učebna fyziky 32  

laboratoř Fy 3.NP 304 laboratoř fyziky 34  

Prima 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  

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

učebna  
34  

Tercie 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  

posilovna 1 př. 2NP 602 posilovna  
využití 

veřejností 
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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 3D tiskárny 

venkovní 

hřiště 
  venkovní hřiště – košíková, tenis   

Ve školním roce 2021/2022 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 2021/2022 (stav k 30. 9. 2021)  

Obor vzdělání Délka vzdělávání Počet tříd Počet žáků 

79-41-K/41 Gymnázium 4 roky 4 119 

79-41-K/81 Gymnázium 8 roků 8 221 

Celkem  12 340 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a školní vzdělávací programy 

vyučované ve školním roce 2021/2022: 

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

Kód: 79-41-K/41  

Název:  Gymnázium  Délka vzdělávání: 4 roky 

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

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

Svobody 306  

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

Kód: 79-41-K/81  

Název:  Gymnázium  Délka vzdělávání: 8 roků 

Číslo jednací: 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) 

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

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

Svobody 306 (5. – 8. ročník 

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

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

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

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

umění argumentace a prezentace 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 informatiky 2 

biologie – profesní 3 konverzace v anglickém jazyce 2 

informatika a výp. technika – profesní 3 seminář z hudební výchovy 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. 

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. 2021 a sloupec „b“ stav k 30. 6. 2022. 

Přepočtení pracovníci  

Jmenovitý seznam pedagogických pracovníků vyučujících ve školním roce 2021/2022 

(stav a pedagogická praxe k 31. 12. 2021) 

Interní učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 

Bartoš Miroslav, Ing. učitel pro stř. školy IVT 21 

Borovská Jarmila, Mgr. učitelka pro stř. školy NJ – HV 18 

Dudek Tomáš, Ing. zástupce ředitele školy pro stř. školy IVT 18 

Dvořák Josef, Mgr. ředitel školy pro stř. školy AJ 15 

Erbesová Ellen, Mgr. učitelka pro stř. školy HV – Ped 32 

Feltl Tomáš, Mgr. učitel pro stř. školy Ch – Bi 20 

Feltlová Jana, Mgr. učitelka, výchovná 

poradkyně 

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 26 

Jelínková Renata, Mgr. učitelka pro stř. školy M – TV 22 

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

FJ, UAP 

17 

Jílek Miroslav, RNDr., Ph.D. učitel pro stř. školy M – F 22 

Mgr. Jílková Veronika učitelka pro stř. školy M – F 7 

Jiroušová Erika, Mgr.   učitelka + školní metodik 

prevence  

pro stř. školy  AJ 20 

Kleinová Zdeňka, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – VV 27 

Klimeš Ondřej, Ing. učitel pro stř. školy M – F 2 

Kozáková Ilona, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – VV 31 

Pedagogičtí 

pracovníci 

interní 

Pedagogičtí 

pracovníci 

externí 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

Přepočtení 

pracovníci 

celkem 

Pracovníci 

fyzické osoby 

a b a b a b a b a b 

29,34 29,57 0,10 0,10 9,56 10,31 38,90 39,98 45 48 
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Král Ladislav, Bc. učitel pro stř. školy M – TV 15 

Králová Lenka, Mgr. učitelka pro stř. školy Bi – TV 18 

Krška Michael, Mgr. učitel pro stř. školy M – D – Z 15 

Machková Zuzana, Mgr. učitelka pro stř. školy NJ – D 26 

Martinů Helena, Mgr.  učitelka pro stř. školy M – Fy 25 

Najbertová Marta, RNDr. učitelka  pro stř. školy Bi – Ch nad 32 

Novotná Jana, Mgr.  učitelka pro stř. školy  ČJ – ZSV 7 

Pejcharová Barbora, Mgr.  učitelka pro stř. školy NJ – AJ 24 

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

Slezák Luboš, Ing. učitel pro stř. školy IVT 31 

Soukupová Tamar učitelka pro stř. školy RJ 9 

Škavrada Michal, Ing., Ph.D. učitel pro stř. školy Ch 21 

Šplíchalová Marcela, Mgr. učitelka pro stř. školy ČJ – D 22 

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

Tišl Petr, Mgr. učitel pro stř. školy Bi – Z/Ge 18 

Trnková Andrea, Mgr. učitelka  pro stř. školy Bi - Ch 1 

Vavřín Jan, Mgr.  učitel pro stř. školy AJ – Z/Ge 18 

Externí učitelé 

Jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 
Pedagog. 

praxe 

Filipová Božena, Mgr. učitelka pro stř. školy DeG nad 32 

Jmenovitý seznam provozních pracovníků ve školním roce 2021/2022 (stav k 31. 12. 2021) 

Příjmení, jméno Pracovní pozice 

Andrlíková Ivona pracovník v provozu výdejny stravy 

Hauptová Alena pracovník v provozu výdejny stravy 

Jadrná Elena uklízečka, pracovník v provozu výdejny 

Lázničková Eva Uklízečka 

Makovský Antonín správce budovy 

Marková Iryna Uklízečka 

Mrňák Alois správce sportovní haly 

Mrňáková Marie Hospodářka 

Sejkorová Marie Uklízečka 

Synek Radek správce sportovní haly 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 
 
 
 

14 

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 2021/2022 

Od 1. 9. 2021 zahájila své působení na pozici učitelky biologie Mgr. Andrea Trnková. Od 1. 9. 2021 

byl Ing. Ondřeji Klimešovi navýšen pracovní úvazek do plného stavu. Mgr. Jana Feltlová nahradila 

ve funkci výchovné poradkyně RNDr. Martu Najbertovou.  

Ke dni 7. 11. 2021 ukončila pracovní poměr na pozici uklízečky Daniela Vitterová a od 8. 11. ji 

nahradila Hana Teplá. Od začátku školního roku do 31. 3. 2022 působila na pozici uklízečky a 

pracovnice v provozu výdejny stravy paní Eva Lázničková. Od 1. 5. 2022 ji nahradila paní Soňa 

Novotná. 

Třídy, přehled třídních učitelů a počet žáků v jednotlivých ročnících (k 30. 9. 2021) 

Třída Třídní učitel Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

1.A Mgr. Jana Novotná 30 16 14 

2.A Mgr. Romana Jelínková 30 6 24 

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

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

1.P  Mgr. Helena Martinů 30 15 15 

2.P Mgr. Barbora Pejcharová  30 15 15 

3.P Mgr. Petr Tišl 31 13 18 

4.P Mgr. Zuzana Machková 31 13 18 

5.P Mgr. Lenka Králová 27 11 16 

6.P Mgr. Marcela Šplíchalová 21 6 15 

7.P Mgr. Jan Vavřín 29 14 15 

8.P Mgr. Renata Jelínková 22 12 10 

  340 145 195 

Přehled předmětových komisí (stav k 1. 9. 2021) 

Předmětová komise Předseda předmětové 

komise 

Členové předmětové komise 

Předmětová komise 

humanitních předmětů 
Mgr. Zdena Kleinová 

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

Mgr. M. Krška, Mgr. Z. Machková, 

Mgr. J. Novotná, Mgr. M. Šplíchalová, 

Mgr. Ro. Jelínková, Ing. M. Bartoš 

Předmětová komise cizích 

jazyků 
Mgr. Jarmila Šťastná 

Mgr. J. Borovská, Mgr. J. Dvořák. Mgr. 

M. Jakubcová, Mgr. Ro. Jelínková, 

Mgr. E. Jiroušová, Mgr. Z. Machková, 

Mgr. B. Pejcharová, Mgr. O.Prokopová, 

Mgr. T. Soukupová, Mgr. J. Vavřín 
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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. Re. Jelínková, 

Mgr. V. Jílková, Ing. O. Klimeš, Bc. L. 

Král, Mgr. M. Krška, Mgr. H. Martinů, 

Ing. L. Slezák 

Předmětová komise biologie, 

chemie, zeměpisu, geologie 

a geografie 

Mgr. Petr Tišl 

Mgr. T. Feltl, Mgr. L. Králová, 

Mgr. M. Krška, RNDr. M. Najbertová, 

Mgr. P. Tišl, Ing. M. Škavrada, PhD., 

Mgr. A. Trnková, Mgr. J. Vavřín 

Předmětová komise tělesné 

výchovy, výtvarné výchovy 

a hudební výchovy 

Bc. Ladislav 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 2021/2022 

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 12. – 20. dubna 2022 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 2021/2022 byla na doporučení zřizovatele stanovena minimální hranice pro 

přijetí na 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 2021/2022 byla na doporučení zřizovatele stanovena minimální 

hranice pro přijetí na alespoň 30 bodů z testů. 

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

Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2022) ................................................................... 72 

Konali jednotnou přijímací zkoušku .......................................................... 71 

Počet přijatých celkem ............................................................................... 39  

Počet přijatých na odvolání  ......................................................................... 9  

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

Přijímací zkoušky se konaly dne 12. a 13. dubna 2022 



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 
 
 
 

17 

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

Přihlášeno žáků (k 1. 3. 2020 ..................................................................... 71 

Konali jednotnou přijímací zkoušku  ......................................................... 71 

Počet přijatých celkem ............................................................................... 46 

Počet přijatých na odvolání ........................................................................ 16 

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

Přijímací zkoušky se konaly dne 19. a 20. dubna 2022.  

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. K přípravným kurzům do čtyřletého studia se přihlásilo 55 zájemců a do víceletého studia 

to bylo 40 uchazečů. Přípravné kurzy sestávaly ze čtyř setkání, která probíhala od 12. ledna do 16. 

února 2022. Jejich součástí byly také přijímací zkoušky nanečisto, které se uskutečnily 26. ledna 

2022. Výsledky zkoušek nanečisto s uchazeči rozebrali naši pedagogové. Po zkušenostech 

z předchozích let 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.  

Obor vzdělání Délka vzdělání 
Přijato 

celkem 

Přijati ze základní školy 

Pardubický 

kraj 

mimo 

Pardubický 

kraj 

79-41-K/41Gymnázium 4 roky 30 29 1 

79-41-K/81Gymnázium 8 roků 30 28 2 

Celkem  60 57 3 
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7 Výsledky vzdělávání žáků  

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy se i přes komplikace způsobené necelistvou 

výukou narušovanou karanténními epidemiologickými opatřeními snažili vytvořit optimální 

podmínky pro výchovný a vzdělávací proces. Podmínky se škola snažila vylepšit jak po prostorové a 

materiální stránce, stejně jako po stránce motivace žáků tak, aby prohlubovali své kulturní, sportovní 

a společenské zájmy a měli i sami zájem dosáhnout maximálních výsledků ve vzdělávání. 

I když se epidemiologická situace z předchozího roku alespoň částečně stabilizovala, byl 

především konec prvního pololetí a začátek druhého pololetí poznamenán opatřením systémových 

karantén jak v řadách studentů tak mezi členy pedagogického sboru. V průběhu školního roku se 

podařilo zrealizovat většinu aktivit, které jsou přímo součástí vzdělávacího procesu nebo jej nepřímo 

doprovází. 

Přehled výchovných opatření a klasifikace chování ve školním roce 2021/2022 (k 30. 6. 2022) 

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 31 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

3.A 30 10 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.A 29 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prima 30 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sekunda 30 4 8 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tercie 31 7 19 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvarta 31 8 25 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvinta 26 4 14 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

sexta 22 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

septima 29 2 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oktáva 22 1 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 341 51 130 6 42 0 0 0 1 0 1 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. Po předchozím covidovém roce se 

ukázalo jako stěžejní obnovit a znovu posílit studijní návyky studentů. Za tímto účelem byl ve 

spolupráci s CCV Pardubice pro studenty primy, sekundy, 1.A a 2. A zajištěn workshop Jak se učit, 

jehož cílem bylo u nově příchozích studentů právě tyto učební návyky formou praktických rad a 

cvičení posílit. Co se týče kázeňských záležitostí, celé řadě problémů se podařilo předcházet díky 

fungujícímu školskému poradenskému pracovišti v čele s výchovnou poradkyní a školní metodičkou 

prevence. I díky tomu dospělo minimum případů do bodu, kdy by je bylo třeba řešit kázeňskými 

opatřeními. Naopak žáci, kteří přispěli svým jednáním k dobrému jménu školy, byli odměněni 
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pochvalou třídního učitele nebo ředitele školy a někteří z nich v závěru školního roku na návrh 

třídních učitelů i odměnou ve formě poukázky.  

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2021/2022 (k 31. 8. 2022)  

Třída 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznam. Prospěli 

Neprospěli 

nepr. nekl. 

Opravná 

zkouška 

1.A 31 12 19 0 0 0 

2.A 30 16 12 1 1 1 

3.A 30 10 18 1 1 1 

4.A 29 5 24 0 0 0 

Prima 30 26 4 0 0 0 

Sekunda 30 22 8 0 0 0 

Tercie 31 22 9 0 0 0 

Kvarta 31 20 11 0 0 0 

Kvinta 26 16 10 0 0 0 

Sexta 22 11 11 0 0 0 

Septima 29 15 12 1 1 1 

Oktáva 22 9 13 0 0 0 

Celkem 341 184 151 3  3 3 

Opravné zkoušky ve školním roce 2021/2022  

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

30. 8. 2022  2.A 1 IVT 1 

 3.A 1 Ma 0 

 7.P 1 Fypr 1 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 

Maturitní zkoušky proběhly po covidové výluce opět v obvyklých termínech. Písemné části 

maturitních zkoušek z českého jazyka a z cizích jazyků psali studenti na začátku dubna. Po několika 

letech byl jejich průběh opět plně svěřen do gesce středních škol a práce tak opravovali vyučující 

jednotlivých předmětů. Centrálně zadávané didaktické testy se uskutečnily v prvním květnovém 

týdnu a od 16. do 19. května 2022 na ně navázala ústní část maturitních zkoušek. Role předsedkyně 

zkušební komise ve třídě 8.P se ujala paní Mgr. Anežka Veselá z Gymnázia Svitavy. Ve třídě 4.A na 

průběh maturitních zkoušek dohlížel předseda zkušební komise z Gymnázia Česká Třebová pan Mgr. 

Ondřej Limberský.  
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Třída 

Jarní termín Podzimní termín 

Počet 

žáků 

Prospěl 

s vyzname 

náním Prospěl Neprospěl Omluven 

Počet 

žáků 

Prospěl 

s vyzname 

náním Prospěl Neprospěl 

4.A 29 8 15 5 1 6 0 4 2 

Oktáva 22 16 6 0 0 0 0 0 0 

Celkem 51 24 21 5 1 6 0 4 2 

Studenti, kteří zdárně složili maturitní zkoušky, si svá maturitní vysvědčení za účasti 

pedagogického sboru, rodičů, starosty města Polička, zástupce SRPŠ a ředitele školy slavnostně 

převzali v obvyklém prostoru auly gymnázia.  
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8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Nepostradatelnou součástí pedagogické práce je také pravidelné a kontinuální vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Vedle čerpání nových poznatků a vědomostí je také nesmírně důležité 

podporovat prostředí, ve kterém je přirozené nové poznatky sdílet jak mezi kolegy, tak v rámci 

místních center podpory. Nové moderní trendy jakými jsou např. tandemová výuka se tak stávají stále 

více samozřejmé a přínos v nich nacházejí nejenom studenti, ale i samotní učitelé. I proto se 

v uplynulém školním roce snažila škola podpořit pedagogy v možnosti využití nabídky dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků.  Z předchozích covidových let se jako efektivní ukázala také 

možnost vzdělávání formou online webinářů. 

Školní rok 2021/2022 zahájili pedagogové společným školením všech pedagogických 

zaměstnanců. Původně plánované výjezdní školení nakonec proběhlo v prostorách školy. Podpoře 

klimatu ve sborovně se v rámci společného školení věnovaly PhDr. Jitka Kendlíková a PhDr. 

Veronika Vitošková. Pro třídní učitele a další zájemce pak připravil Mgr. Pavel Vácha seminář na 

téma třídnických hodin. Na doporučení zřizovatele v průběhu školního roku proběhlo školení 

Ochrana měkkých cílů, ze kterého si zúčastnění zaměstnanci školy odnesli zkušenosti s tím, jak se 

zachovat při nenadálých událostech, ke kterým bohužel i ve školách dochází čím dál častěji.  

V přípravném týdnu nového školního roku 2022/2023 se rovněž uskuteční společná výjezdní 

porada, která proběhne tentokrát v prostorách zámku ve Žďáře nad Sázavou, kde se budeme věnovat 

společné práci na vizi školy. Učitele také čeká pokračování workshopu s Mgr. Pavlem Váchou na 

téma třídnických hodin. Cílem pro nadcházející školní rok je vzdělávání v oblasti práce s nadanými 

studenty, čemuž se budeme  na začátku roku věnovat na školení s Mgr. Ševčíkovou z CCV Pardubice. 

V průběhu uplynulého školního roku se kontinuálního studia Systemické vedení týmů učitelů 

(Akademie Libchavy) účastnil Mgr. Josef Dvořák. Pokračovalo také čerpání mobilit v rámci 

programu Erasmus+, do kterého je škola dlouhodobě zapojena.  

Kolegové vyučující přírodovědné obory měli možnost prohlubovat své poznatky díky sdílení 

příkladů dobré praxe v rámci dvou center kolegiální podpory. V průběhu roku pokračovala setkávání 

jak Elixíru do škol pod vedením RNDr. Miroslava Jílka, Ph.D., tak Akademie souvislostí, kterým se 

věnovali Mgr. Jan Vavřín a Mgr. Petr Tišl. 

Možnost čerpat další zkušenosti měli pedagogové, kteří byli zapojeni do projektu I-KAP II. 

Pro tyto kolegy byly připraveny workshopy a společná školení, kterých se mohli zúčastnit.  

I v uplynulém školním roce působili někteří z pedagogů školy jako lektoři odborných kurzů, 

někteří se podíleli na vydávání odborných didaktických časopisů či spolupracovali s dalšími 

vzdělávacími organizacemi.   
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Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích, workshopech a školeních: 

Všichni pedagogové se zúčastnili školení Ochrana měkkých cílů, které pro střední školy 

centrálně organizoval zřizovatel Pardubický kraj.  

Pro třídní učitele a další zájemce bylo připraveno školení na téma třídnických hodin, které 

vedl Mgr. Pavel Vácha (26. 8. 2021). 

Společné pro všechny pedagogické zaměstnance bylo školení na téma Klimatu ve sborovně 

pod taktovkou PhDr. Jitky Kendlíkové a PhDr. Veroniky Vitoškové (30. 8. 2021).  

Individuální vzdělávání pedagogů: 

Ing. M. Bartoš  Jak vznikají zprávy, Jak využít televizi v hodině, (ČT Praha, 20. 4. a 10. 5. 

2022) 

 Základy databází a jazyka SQL (online, 7. 10. a 8. 6. 2021) 

Mgr. J. Borovská Kulinarische Themen in Hueber-Lehrwerken (online, 7. 12. 2021) 

 Blended-Learning mit Kontext (online, 9. 2. 2021) 

 Gedichte, Lieder, Sketche im DaF-Unterricht, (Pardubice, 28. 5. 2022)           

 Online konzultační seminář pro PZMK (online, 4. 3. 2022) 

 Web konference „Schwierigste Wörter“, (online, 23. 2. 2022) 

 Kaleidoskop  Goethe Zentrum Pardubice, G.Richter, (online, 28. 3. 2022)          

Blended – Learning mit Kontext, (online, 9. 2. 2022)           

 Aktivity na konec školního roku, nakladatelství HUEBER, (online, 25. 5. 

2022)  

 „Wortwolken“, Ralf Klötzke, (online, 14. 6. 2022) 

Ing. T. Dudek Bakalářská konference 2021 (Pardubice, 8. – 9. 11. 2021) 

 Konference Počítač ve škole (Gymnázium Nové Město na Moravě,  

12. – 14. 4. 2022) 

Mgr. J. Dvořák  Systematické vedení týmu, Akademie Libchavy (celý školní rok)  

 ERASMUS +, jobshadowing, (1. súkromé gymnázium v Bratislavě, 

květen 2022) 

 Metodika výkonu řídící kontroly – webinář, (Dynatech, prosinec 2021) 

 Krizové supervizní setkání pro učitele a asistenty pedagoga k situaci na 

Ukrajině - webinář, (Člověk v tísni, březen 2022) 

 Konzultace k ochraně měkkých cílů – webinář, (Pmvia, březen 2022) 

 Webinář k zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv (PaK, květen 2022) 

 Webinář k novele nařízení vlády č. 75/2005 Sb., (MŠMT, červen 2022)     

Šablony pro SŠ a VOŠ z OP JAK - webinář, (MŠMT, červen 2022)  
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Mgr. Ellen Erbesová Líný učitel (online, 11. 2. 2022) 

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

září 2021, duben 2022) 

 Mezinárodní konference DidSci+, příspěvek: DIY nebo komerční čidla 

pro STEM výuku? (Košice, červen 2022) 

 Efektní experimenty z organické chemie, (PřF UK, Praha, 10. 12. 2021) 

Mgr. Jana Feltlová Online setkání výchovných poradců 

 Práce s osobním portfoliem žáka v kariérovém poradenství na SŠ (online, 

17. 2. 2022) 

 Konzultační seminář k didaktickým testům z ČJL, online (1. 3. 2022)   

Mgr. J. Galgociová Standard General English between (Ireland) 25.-29.10.2021 

 Lekce kritického myšlení (RWCT), (Praha,11. 2.  a 14. 6.) 

Mgr. M. Jakubcová PARK (konference pro angličtináře), (Brno, listopad a duben 2022) 

 ERASMUS +, Kurz job-shadowing, (Galway, Irsko, květen 2022) 

Mgr. R. Jelínková Těloolomouc, (Olomouc, 25. – 27. 8. 2022) 

Mgr. Romana Jelínková Letní škola pro učitele FJ, (Praha,18. – 20. 8. 2021)  

 Hry a interak. metody na hodinách CJ, (online, 24. 8. 2021) 

 Rétorika, Studio Sova – (online, 18. 11. 2021)  

 Autentické materiály při výuce CJ, (online, 7. 12. 2021)  

 CŽV Další vzdělávání učitelů, (pedag. fakulta, MU Brno, 18. 2. – 6. 5. 

2022) 

RNDr. M. Jílek, Ph.D. Dílny Heuréky (Praha, 17. – 19. 9. 2021) 

 Festival Science on Stage 2022 (Praha, 24. – 27. 3. 2022) 

 Setkání Elixíru (Polička, 2022)  

Mgr. E. Jiroušová ERASMUS+, 21st century teaching, (Dublin, Irsko, 18. – 29. 10. 2021) 

 Emoční inteligence (online, 1. 2. 2022) 

 Podpora duševního zdraví žáků a pedagogů (online, 19. 4. 2022) 

 Hodnocení – R. Čapek (14. 6. 2022) 

Mgr. Z. Kleinová Odemykání dětského potenciálu (online, leden 2022) 

 Jak vznikají zprávy, Jak využít televizi v hodině, (ČT Praha, 20. 4. a 10. 5.    

2022) 

 Klub Pátečníků, (online, v průběhu školního roku) 

Mgr. Ilona Kozáková  Kurz keramiky (4 dny), (MU Brno, září/říjen 2021) 

Ing. O. Klimeš  
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Bc. L. Král Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace), (online, 4. 4. 

2022) 

 ERASMUS+, Flipped classroom, (Dublin, Irsko, 9. – 14. 5. 2022) 

Mgr. Lenka Králová Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé 

stravování, (online, 1. 4. 2022) 

 Těloolomouc, (Olomouc, 25. – 27. 8. 2022) 

Mgr. M. Krška Historická gramotnost ve výuce dějepisu, (Ústí nad Orlicí, 10. 6. 2022) 

Mgr. Zuzana Machková Reálie a projekty zábavnou formou (online, 9. 12. 2021) 

 Badatelská výuka soudobých dějin (4 lekce), (online, 14. 5. 2022) 

 Gedichte, Lieder, Sketche im DaF-Unterricht, (Pardubice, 28. 5. 2022) 

 Aktivity na konec školního roku, nakladatelství HUEBER, (online, 2. 6. 

2022) 

Mgr. H. Martinů  Dílny Heuréky (Praha, 17. – 19. 9. 2021) 

 Setkání Elixíru (Polička, 2022)  

 Hodnocení – Robert Čapek (14. 6. 2022) 

RNDr. M. Najbertová Seminář FYBICH, odborné semináře z oblasti biologie a chemie, 

Contipro, Dolní Dobrouč‚ (7x v průběhu školní roku)  

Mgr. J. Novotná Letní škola pro učitele ČJL pro II. stupeň ZŠ a SŠ, (Rusava, 8. - 11. 8. 

2022) 

Mgr. B. Pejcharová ERASMUS+, Intensive general English and Erasmus Language Teaching 

Refresher course, (Irsko, 9. – 20. 8. 2021) 

 P.A.R.K (konference pro angličtináře), (Brno, 6. 11. 2021, 2. 4. 2022) 

Developing positive identities to change the game, (online, 23.11.2021) 

 Progression by design, (online, 24. 11. 2021) 

 Grammar Teaching – explanation or discovery, (online, 26. 1. 2022)         

 Online konference Cambridge Assessment English (5. 3. 2022) 

 ERASMUS+, konference, (Postupim, Německo, 4. – 6. 5. 2022) 

 Gedichte, Sketche, Lieder im DaF - Unterricht "Básně, písně a scénky ve 

výuce (28. 5. 2022) 

Mgr. O. Prokopová ERASMUS+, metodický kurz, (Malta, květen, 2022) 

Ing. L. Slezák Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve školách a školských 

zařízeních (online, 16. 12. 2021) 

  Konference Digitální technologie ve výuce (online, 10. – 11. 3. 2022) 

Ing. Michal Škavrada, Ph.D.  Efektní experimenty z organické chemie, (PřF UK, Praha, 10. 12. 2021) 
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Mgr. M. Šplíchalová Škola českého jazya a literatury, (AV ČR Praha, 11.-13. 10. 2021)  

Skupinová intervize CJL - Rozvíjení digitálních kompetencí v hodinách 

ČJ (projekt SYPO), (online, 21. 6. 2022) 

 Letní škola pro učitele ČJL pro II. stupeň ZŠ a SŠ, (Rusava, 8. - 11.8.2022) 

Mgr. J. Štastná Jak na portál derdiedaf.com aneb Doplňkové materiály pro výuku 

(online, 6. 10. 2021) 

Online digitální nástroje pro vytváření pracovních listů (online, 26. 10. 

2021) 

 Reálie D-A-CH online - 1. část (Reálie německy mluvících zemí ve výuce) 

a 2. část (Hry a kvízy ve výuce reálií německy mluvících zemí) (online, 

18. 1. 2022) 

 Quizizz II - tvoření kvízů (pro pokročilé) (online, 22. 3. 2022) 

 Na němčinu s fotkou aneb Fotogeschichten v praxi (online, 27. 4. 2022) 

 Ako pracovať s filmom, videom, či vlogom na hodinách nemeckého 

jazyka (online, 28. 4. 2022) 

 Aktivně a kreativně - Téma "U lékaře" (online, 10. 5. 2022) 

 Moderní německé písně (online, 26. 5. 2022) 

 ERASMUS+, jazykový kurz – angličtina B1, (Galway, Irsko, 22. – 31.10. 

2021) 

Mgr. P. Tišl Hodnocení – Robert Čapek (14. 6. 2022)  

Mgr. Jan Vavřín Učitel koučem, (Akademie Libchavy, 5. 10. – 24. 2. 2022) 

Práce s osobním portfoliem žáka v kariérovém poradenství na SŠ (online, 

17. 2. 2022) 

 Stáž na katedře geoinformatiky. Práce s QGIS (PřF, UPOL, Olomouc)  
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9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Ani začátek uplynulého školního roku 2021/2022 se neobešel bez nestandarních okolností. 

Jednou z nich bylo hned první den školního roku antigenní testování studentů, které pak probíhalo i 

v dalších zářijových týdnech. I přesto mohl školní rok začít 

aktivitami, které jsou pro první zářijové týdny obvyklé.  

Studenti prvního ročníku čtyřletého oboru strávili 

společně s třídní učitelkou Mgr. Janou Novotnou první dny 

svého středoškolského studia mimo budovu školy na 

tradičním adaptačním kurzu na Březinách, kde si pro ně 

poznávací aktivity připravili jejich starší spolužáci v rámci 

vrstevnického programu. Se staršími vrstevníky vyrazili na 

adaptační kurz i studenti primy, které do péče třídní učitelky 

přijala Mgr. Helena Martinů. Malí primáni se společně 

poznávali na hájence na Damašku.   

V prvním kompletním zářijovém týdnu se podařilo 

nahradit také terénní zeměpisnou exkurzi studentů 

druhých ročníků. Ti při poznávání Berounska a Českého 

krasu spojili příjemné s užitečným a v náhradním termínu 

absolvovali jak geografickou exkurzi, která je kvůli 

covidovým komplikacím z předchozího roku minula, tak 

jako náplast za zrušený lyžařský kurz strávili několik 

příjemných dnů v rámci společné třídní exkurze obou tříd.   

Počátek září přinesl úspěch pětičlennému 

studentskému týmu, který se v prosince předchozího roku 

přihlásil do mezinárodní soutěže ESERO CanSat. Cílem soutěže je sestrojit, naprogramovat a 

odprezentovat funkce a schopnosti miniaturního satelitu či sondy. Sestavený satelit je pak v průběhu 

soutěžní „mise“ vynesen dronem 500 až 1500 metrů nad zemský povrch, kde musí provést sadu 

meteorologických měření. Při sestupu na zem musí svůj pád regulovat pomocí padáku, vrtule či 

jiných prostředků. Tým poličského gymnázia se v konkurenci dalších týmů především z technických 

odborných škol umístil na skvělém 3. místě republikového finále.  

Ve dnech 20. a 21. září se pod hlavičkou projektu Jeden svět na školách uskutečnily 

studentské volby. Studenti starší patnácti let si tak mohli vyzkoušet volbu politické strany do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volily se stejné politické subjekty, které pak kandidovaly 

v „ostrých“ říjnových volbách. Voleb se zúčastnilo celkem 73 studentů (z 221 možných voličů) a pro 
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budoucí čtenáře uvádíme jako zajímavost také výsledky voleb: Na prvním místě se umístilo volební 

uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 30 hlasy (42,25%) a na druhém místě Piráti a 

Starostové s 25 hlasy (35,21%). Třetí a čtvrté místo obsadily se shodným počtem hlasů (4) SPD a 

Strana zelených.  

V týdnu od 20. září se uskutečnil z předchozího roku rovněž přeložený výměnný pobyt 

studentů do spolkové země Sasko – Anhaltsko, který po více než čtyři desetiletí probíhá se školou 

z německého Tangermünde. Kromě dopolední strávených společně s německými spolužáky ve 

školních lavicích navštívili studenti městečko Stendal, vydali se na prohlídku Magdeburgu a 

prozkoumali památky a významná místa přístavního Hamburku.  

Na svou poslední třídní exkurzi se na samém konci září vydali studenti čtvrtého ročníku, kteří 

si za svoji destinaci zvolili pohostinnou oblast Jižní Moravy.  

Již tradiční akcí, na jejíž organizaci se poličské gymnázium podílí, je 

kulatý stůl Poličsko mluví o vzdělávání. Další díl diskusního setkání se 

uskutečnil 12. října 2021 v Divadelním klubu a kromě radního pro školství za 

Pardubický kraj pana Josefa Kozla přijali pozvání do debaty opět zajímaví 

hosté. Odborná i laická veřejnost se tentokrát setkala u diskuse na téma 

různých forem a smyslu hodnocení.  

O den později, tedy ve středu 13. října, dění ve škole odlehčili studenti i učitelé, kteří se dali do gala 

a do školy vyrazili v nažehlených košilích a slušivých šatech. Přidali 

se tak k mezinárodnímu dni označovanému jako Suit up Day a 

tradičně tak připomněli i slova známé písně Jana Werich „šaty dělají 

člověka“. Ve stejný den se studenti zapojili do charitativní akce Bílá 

pastelka, která dlouhodobě pomáhá nevidomým lidem v České 

republice.  

Poslední týden před podzimními prázdninami byl bohatý na několik drobných akcí. První a 

druhé ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia spojily účast na workshopu Jak se učit se spaním ve 

škole. Zbývající třídy nižšího gymnázia se účastnily preventivního programu. Ve středu 21. října 

proběhla ve Svitavách Přehlídka středních škol, na které zdařile reprezentovala a představila naši 

školu zájemcům o studium skupinka čtyř studentů. Ve stejném týdnu se několik pedagogů 

prostřednictví Erasmu+ vypravilo na vzdělávací akci do irského Dublinu a Galway.  

Listopadové události odstartovala přednáška doc. Petra Grulicha z Univerzity Hradec 

Králové. Na rozdíl od předchozího roku, kdy musela z epidemiologických důvodů proběhnout 
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v režimu online, mohl tentokrát pan docent oslovit studenty druhých 

a vyšších ročníků „naživo“. Téma přednášky Dějepis a informatika 

- že to nejde dohromady? už samo o sobě napovídalo, že byť jsou 

oba vědní obory na první pohled tak trochu na odlišných koncích 

vědeckého spektra, pojítek je mezi nimi více než se na první pohled může zdát.  

V pátek 5. listopadu se studenti 3.A a část studentů z 2.A zúčastnili projektového dne mimo 

školu v Brně. Součástí byla návštěva putovní panelové výstavy v rámci kulturního dědictví UNESCO 

– Slavní „čeští“ Rakušané a přesun do kina ART, kde se studenti v rámci festivalu německy 

mluvených filmů „Das Filmfest“ zúčastnili představení filmu „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. 

Po filmu následovala beseda s paní Mgr. Janou Helbichovou. 

Ve stejný den odjel pěvecký sbor Juliettes na třídenní zájezd do Prahy, aby se zúčastnil soutěžní 

přehlídky sborového zpěvu pod názvem Musica Orbis Gloria. 

V sobotu sbor dvakrát vystoupil v krásném sále Bohuslava Martinů 

v Lichtenštejnském paláci. Odborná porota udělila pěveckému sboru 

Juliettes speciální cenu za propagaci vokální tvorby a odkazu díla B. 

Martinů. Vrcholným a mimořádným uměleckým zážitkem pro 

všechny zpěvačky bylo zpívání při nedělní mši v katedrále sv. Víta. 

Zatímco se v listopadu rozběhla školní kola celé řady vědomostních soutěží, ty sportovní se 

začaly pomalu přesouvat z venkovních sportovišť do útrob sportovních hal. Den před svátkem 

Mezinárodního dne studentstva a Dnem boje za svobodu a demokracii se studenti druhých a třetích 

ročníků vyššího gymnázia zúčastnili projekce a následné besedy k filmu ATA, líčícím příběh 

studentů gymnázia z nedaleké Litomyšle, kteří se stali nechtěnou součástí vykonstruovaného 

monstrprocesu z 50. let. 

V pátek 26. listopadu se studenti dočkali stužkovacího večírku, který mohl opět v tradiční 

podobě proběhnout v poličském Divadelním klubu. Následující pondělí 29. listopadu bylo prvním ze 

série adventních pondělků, kdy si studenti pro své spolužáky připravují krátká hudebně-divadelní 

vystoupení v aule. První adventní pondělek proběhl v režii studentů 

kvarty (https://youtu.be/EbEvjOV6lBY). Online záznam ze svého 

vystoupení o týden později pořídili i studenti sekundy 

(https://youtu.be/UhG80L7XKb4). Další představení nachystali na 

třetí adventní pondělek studenti druhého ročníku. Čtvrtým 

závěrečným vystoupením bylo pak vystoupení tercie, které proběhlo nezvykle v úterý 21. prosince. 

Sérii vystoupení doprovodila 7. prosince také tradiční Mikulášská nadílka a s ní spojená obchůzka a 

návštěva Mikulášovy družiny jednotlivých tříd.  

https://youtu.be/EbEvjOV6lBY
https://youtu.be/UhG80L7XKb4
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Abychom však neopomněli žádnou z proběhnuvších akcí, připomeňme i Den otevřených 

dveří, který se, byť za výrazných kapacitních omezení, podařilo uspořádat prezenční formou. 

Velkému návštěvnickému zájmu se těšily nejenom aktivity připravené vyučujícími jednotlivých 

předmětů, které pomohli představit studenti především vyšších ročníků, ale uchazeči o studium se 

také zajímali o informace související s přijímacím řízením a s přípravnými kurzy, které gymnázium 

pro zájemce o studium připravuje.  

O dva dny dříve navštívila naši školu přední česká novinářka a publicistka Petra 

Procházková. Tématem jejího vyprávění a následné besedy byl 

nejenom celovečerní film natočený podle její knihy Moje slunce Mad 

a aktuální zkušenosti z běloruské hranice, ale také cenné rady týkající 

se její novinářské kariéry. O plynulost debaty se po celou dobu starala 

moderátorská dvojice studentů třetího ročníku, která se musela vypořádat nejen s nervozitou, ale také 

s nástrahami covidu a besedu tak studenti moderovali kombinovanou online a prezenční formou.  

V prosinci jsme si společně s veřejností připomněli desáté 

výročí úmrtí Václava Havla. K připomínce této výjimečné osobnosti 

našich moderních dějin přispěla výstava fotografií, kterou do školy 

zapůjčila ČTK (https://youtu.be/xi8lnDfxRLk). Tématem úzce 

spojeným s Václavem Havlem je také oblast lidských práv, kterému se věnovala další již tradiční 

akce Maraton psaní dopisů. Do této akce se nezapojují pouze studenti, ale díky spolupráci 

s občanskou iniciativou Fénix má možnost se do podpisové akce na podporu nespravedlivě 

uvězněných lidí připojit také poličská veřejnost.  

V pátek 17. prosince pozvali studenty gymnázia na své baletní 

vystoupení Popelka žáci dramatického oboru poličské ZUŠ Bohuslava 

Martinů. Ve stejný den v podvečer se naopak spoluorganizátorem a hostitelem 

stalo naše gymnázium, které pro širokou poličskou veřejnost uspořádalo zcela 

výjimečnou panelovou besedu na téma Co nás (s)pojí? 

(https://youtu.be/iZPAkP6kFcQ) Vzácnými hosty se stali paní Magda 

Vášáryová, prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, Jakub Skalník a Marek Výborný. Beseda 

proběhla v Tylově domě.  

Těsně před Vánoci proběhl díky finanční podpoře Města 

Poličky hudebně-preventivní program pro třídy nižšího gymnázia 

zaměřený na prevenci rizikového chování. Hostem byl tentokrát 

Radoslav „Gipsy“ Banga, který se se studenty podělil o svůj osobní 

příběh i své zkušenosti a snažil se je motivovat k aktivnímu a 

https://youtu.be/xi8lnDfxRLk
https://youtu.be/iZPAkP6kFcQ
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smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, 

kriminality a dalších variant rizikového chování. Během programu zaznělo i pár Radkových písniček. 

Těsně před Vánočními prázdninami jsme stihli ještě tradiční Vánoční nadílku a na samý závěr všem 

studentům a pedagogům popřál pokojné Vánoční svátky sbor Juliettes 

(https://fb.watch/eS7qBmff6g/). 

 

Do školy se studenti vrátili v pondělí 3. ledna 2022 s výjimkou studentů prvního ročníku a 

kvinty, kteří první týden nového roku strávili na lyžařském výcviku v Jablonci nad Jizerou 

získáváním a zdokonalováním svých lyžařských a snowboardařských dovedností. 

K adventním pondělkům, Mikulášské nadílce a Vánočním aktivitám přibyla od loňského roku 

ještě další událost a sice Tříkrálové zpívání.  Tříkrálového koledování se zhostili studenti sekundy, 

kteří si v aule připravili přestávkový program, na který pozvali své spolužáky a pedagogy. Radost ze 

zpívání tak spojili i s charitativním rozměrem a připojili se k tradiční celorepublikové sbírce.  

V lednu se naplno rozběhla okresní kola vědomostních soutěží. Pro zájemce o studium 

proběhlo ve středu 12. ledna 2022 úvodní setkání přípravných kurzů. Cyklus čtyř setkání doplněný 

přijímačkami nanečisto se opět setkal s pozitivní odezvou u žáků pátých a devátých tříd, kteří nabídku 

využili jako možnost přípravy na blížící se přijímací zkoušky. V pátek 14. ledna vyrazili studenti do 

školy v netradičním oblečení. Zatímco při říjnovém Suit up dni se studenti oblékají do gala, při 

https://fb.watch/eS7qBmff6g/
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lednovém pokračování jim jako oblečení pro Teplákový den 

postačily obyčejné tepláky. V závěru týdne se vydali na pobyt 

do Jablonce nad Jizerou studenti sekundy, pro které zde od neděle 16. 

ledna do pátku 21. ledna proběhl lyžařský kurz. Nadcházející týden 

pokračovaly s rostoucí frekvencí školní a okresní kola vědomostních 

a sportovních soutěží.  

Na pondělí 31. ledna připadlo vydání výpisů vysvědčení za první 

pololetí školního roku a následující pátek 4. ledna 2022 si studenti 

protáhli přelomový víkend mezi dvěma pololetími o jednodenní 

pololetní prázdniny.  

V druhém únorovém týdnu proběhla přednáška historika prof. 

Michala Stehlíka. Přednáška s názvem „Všednodennost 

normalizace“, ve které prof. Stehlík přiblížil běžný život v období 

1971 – 1985, se uskutečnila ve středu 9. února 2022 od 18:00 v online 

prostředí.  

Zájemci o studium měli i v druhém pololetí školního roku možnost prohlédnout si školu a 

získat patřičné informace. V úterý 8. února pro ně byl připraven Den otevřené výuky a tedy i možnost 

prohlédnout si školu „za provozu“ během výuky.  

V pondělí a v úterý 21. a 22. února se studenti septimy, resp. 3. ročníku zúčastnili přednášky 

na ekonomická témata v podání Petra Matouše. Ve stejném týdnu studenti sexty a 2. ročníku vyrazili 

do Svitav, kde pro ně byl ve spolupráci s Úřadem práce připraven workshop I´m the fjůčr. V rámci 

praktického workshopu studenti hledali své přednosti a silné stránky, které by chtěli dále rozvíjet při 

volbě svého budoucího povolání. Smyslem workshopu je zároveň studentům pomoci se správnou 

volbou profesních předmětů.  

Ve čtvrtek 24. února 2022 proběhl Den s DofE a s němčinou. Školu navštívili koordinátoři 

programu Ceny vévody z Edinburghu Lisa a Ilyas, kteří DofE představili studentům v hodinách 

němčiny. Návštěva Lisy a Ilyase byla také přípravou na vyvrcholení Buddy programu, do kterého 

byla škola zapojena.  
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Před odchodem studentů na jarní prázdniny se stal celý svět svědky neopodstatněné ruské 

invaze na Ukrajinu. Po postupném útlumu covidové epidemie tak rázem 

společnost a všechny její instituce včetně škol stanuly tváří v tvář nové 

výzvě, tentokrát související s právě propuknuvší válkou na Ukrajině. Na 

podnět studentů byla 25. února před budovou školy spontánně vyvěšena 

ukrajinská vlajka a studenti a pedagogové tak vyjádřili solidaritu a podporu 

Ukrajině. Ukrajinská vlajka bohužel zůstala na stožáru po zbytek celého 

druhého pololetí a po návratu studentů z jarních prázdnin jsme se všichni 

museli vypořádat s novou výzvou a s novými komplikacemi.  

Nečekané události výrazně ovlivnily i další ročník happeningu Pamatuj!, kterým si tradičně 

připomínáme smutné události, tj. největší hromadnou vraždu 

československých občanů židovského původu, k níž došlo v noci z  8. na 9. 

března 1944 v koncentračnímu táboře Osvětim. Program happeningu byl 

tentokrát opravdu bohatý. Za účasti a pod záštitou radního pro Pardubický 

kraj Josefa Kozla jej zahájila přednáška spisovatelky a novinářky Judity 

Matyášové společně se scénickým čtením v interpretaci studentek tercie a s 

vystoupením Juliettes. Odpoledne se v Městské knihovně uskutečnila 

vernisáž výstavy „Směli si vzít pouze zavazadla“. Výstava, která byla 

původně jen jakousi „hrou na co kdyby“, se najednou stala nadmíru aktuálním střetem představ 

studentů s válečnou realitou lidí prchajících před válkou. Díky spolupráci s Městskou knihovnou 

v Poličce bylo součástí happeningu také položení prvních devíti kamenů zmizelých v Riegrově ulici. 

Závěr programu obstaralo divadelní představení Hygiena krve v podání Divadla Líšeň, které 

vystoupilo v pátek 11. března 2022 v Divadelním klubu.  

Na 15. března připadá Evropský den hudební výchovy. Vedle doprovodných aktivit, které 

si studenti vyzkoušeli přímo v hodinách hudební výchovy, zažily členky pěveckého sboru Juliettes 

jedno příjemné překvapení navíc, když si v Tylově domě zazpívaly s hvězdnou sopranistkou Ladou 

Bočkovou (https://www.gympolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/Bockova-3.mp4). 

Ve stejný den, tedy 15. března 2022, proběhlo na naší škole testování IQ společností Mensa. 

O testování byl značný zájem, zúčastnilo se jej 83 zájemců (19 žáků mladších 14 let, 62 studentů 

starších 14 let a dva pedagogové). Výsledky testování obdržel každý soukromě. Škola obdržela 

celkový anonymní přehled, ze kterého vyplynulo, že jako výběrová škola soustřeďujeme významný 

počet studentů s vysokou inteligencí (IQ 110-129).  

V pátek 25. března 2022 se po roční přestávce podařilo zorganizovat studentský ples 

maturitních ročníků. Událost, která ke studiu na gymnáziu patří naprosto neodmyslitelně, 

https://www.gympolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/Bockova-3.mp4
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v předchozím roce neproběhla z důvodů covidové pandemie. I proto 

patřil 89. ročník studentského plesu tak trochu i studentům, kteří své 

studium ukončili v předchozím roce. Radost z úspěšně 

zorganizovaného plesu tak mělo hned několik maturitních tříd 

najednou a studentský ples patřil k vrcholům plesové sezóny 

v Poličce.  

Ve stejný den se vydala skupinka osmi studentů, kteří si v průběhu celého školního roku 

v rámci projektu Buddy dopisovali se svými německými vrstevníky, na téměř týdenní návštěvu do 

Německa. Kromě prohlídky Berlína na studenty čekalo i absolvování expedice programu DofE, který 

celou akci zastřešoval.  

Poslední březnový týden byl bohatý na celou řadu událostí. Většina tříd se v průběhu týdne 

zúčastnila promítání dokumentů a následné diskuse v rámci festivalu Jeden svět. Ve středu 30. 

března se někteří studenti zapojili do sbírky Srdíčkové dny, studenti 

septimy pomáhali s průběhem Matesáckého dopoledne a v aule po 

dvouleté pauze proběhla pěvecká soutěž Skřivánek.  

Celkem dvakrát bylo odloženo setkání pedagogických 

pracovníků z regionu Poličska, které bylo jako poděkování za jejich 

práci plánováno ke Dni učitelů. Setkání se nakonec podařilo zorganizovat v ryze aprílový termín 1. 

dubna 2022. Více jak stovka učitelů z poličských a okolních škol strávila příjemný večer v poličském 

Divadelním klubu (https://youtu.be/l8gC79GHSbA). 

V týdnu od 4. dubna 2022 byly na škole zahájeny písemné 

části maturitních zkoušek z českého jazyka a z cizích jazyků. 

V pondělí 4. dubna pak čekala na čtveřici studentů, kteří se na podzim 

vydali na expedici DofE, jedna milá povinnost. Video, které při své 

expedici natočili a sestříhali, zvítězilo v soutěži GasNetChallenge. 

Vítězné družstvo si v tento den převzalo z rukou zástupců firmy GasNet a organizace DofE 

zaslouženou výhru. 

I v uplynulém roce se naše škola zapojila do mezinárodní konference LIYLS (Loudoun 

International Youth Leadership Summit). Zatímco v prvním ročníku probíhal tento program 

prezenčně ve Virginii, USA, od doby výskytu pandemie koronaviru se jeho průběh přesunul do online 

prostření. Z gymnázia v Poličce se konference účastnili Adam Tichý, Michaela Cihlářová, Linda 

Freundová, Aneta Justová, Simona Svobodová a Barbora Říhová. Všichni delegáti z 21 zemí byli 

rozděleni do dvou imaginárních světů po 6 státech. Každému účastníkovi byla přidělena buď funkce 

https://youtu.be/l8gC79GHSbA
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ve vládě nebo v pozici s velkým vlivem. Delegáti každý den řešili ve svých zemích nejrůznější státní 

a globální problémy. Odkaz na video z konference: (https://youtu.be/zkDjtAO1-Mw).  

V pátek 8. dubna se v aule uskutečnil edukační koncert MgA. Daniela 

Juna pro žáky primy, sekundy a tercie. Veřejnost pak mohla vystoupení 

vyslechnout v podvečerních hodinách. V programu zazněly skladby W. A. 

Mozarta, G. Gershwina, J. Ježka a dalších více i méně známých skladatelů. 

Velikonoční týden přinesl rozuzlení napětí i pro zájemce o studium. 

Termín od úterý 12. dubna do středy 20. dubna byl obdobím centrálně zadávaný 

přijímacích testů, na jejichž základě proběhlo sestavení pořadí pro výběr 

přijatých studentů.  

V úterý 26. dubna čekal studenty další neobvyklý den, který 

se tentokrát netýkal oblečení, ale aktovky. No Backpack Day – tedy 

den bez aktovek – přinesl netradiční pohled na to, v čem všem si 

studenti mohou přinést do školy knížky a pomůcky. Zatímco někteří 

zvolili tašky či nůše, jiní šli v představivosti ještě o kus dál.  

Dění na Ukrajině s sebou přineslo několik vynucených událostí. I proto 

studenti kvarty obnovili oblíbené charitativní svačinky, jejichž výtěžek 

věnovali prostřednictvím oblastní pobočky Charita Polička na pomoc 

ukrajinským uprchlíkům. K charitativním akcím se přidaly i studentky tercie, 

když 26. dubna 2022 uspořádaly Charitativní koncert pro Ukrajinu. Pásmo 

různých hudebních žánrů, které připravili a vystupovali v něm téměř výhradně 

studenti gymnázia, se setkalo s pozitivním zájmem na straně posluchačů a 

přineslo opět nemalý výtěžek ve prospěch dobré věci.  

Ještě před tím, než pro studenty maturitních ročníků vypuklo 

pokračování jejich závěrečného snažení v podobě didaktických testů, 

stihli maturanti uzavřít své studium na gymnáziu i po neformální 

stránce. V pátek 29. dubna se se svými spolužáky rozloučili při 

posledním zvonění a také symbolickým předáním klíčů od 

gymnázia. Od pondělí 2. května už studentské kratochvíle nahradily didaktické testy. Zatímco se jedni 

potili nervozitou ve školních lavicích, jiní získávali znalosti a zkušenosti mimo školu. Studenti třetího 

ročníku, kteří navštěvovali předmět profesního dějepisu, se vydali na dvoudenní exkurzi do 

Pardubic, kde mimo jiné navštívili nově otevřený Institut Paměti národa. Jejich mladší spolužáci 

sice na exkurzi nevyrazili, ale i oni pobývali částečně mimo školu, když se jim v rámci interaktivní 

přednášky věnoval biolog Mgr. Jakub Vrána. Studenti se dozvěděli mnoho poznatků nejen z oboru 

https://youtu.be/zkDjtAO1-Mw
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ornitologie, ale přiučili se i o dalších zástupcích z živočišné říše, a to když prozkoumávali dno 

Synského rybníka při lovu vodních korýšů a hmyzu, nebo když prohledávali zákoutí keřů při odchytu 

hmyzu a hlodavců. 

Vrcholem květnových událostí z pohledu studentů byl 

bezpochyby Majáles. Hlavní část dvoudenního festivalu proběhla ve 

středu 4. května. Za zdařilý lze považovat průvod studentských 

masek, do kterého se tentokrát zapojili studenti všech poličských 

středních škol. Několik desítek metrů dlouhé procesí tak nabídlo 

pestrou paletu výtvorů a přehlídku studentské fantazie bez hranic. Aktivity pro žáky základních škol 

doplnily nově sportovní turnaje a klání. Večer byl v Divadelním klubu pro studenty připraven Pub 

Quiz, na který na stejném místě o den později navázal hudební večer v podání několika regionálních 

kapel.  

V třetím úplném květnovém týdnu se od pondělí do čtvrtka 

konala ústní část maturitních zkoušek. Studentům drželi palce 

nejen jejich rodinní příslušníci, ale také kamarádi a mladší spolužáci, 

z nichž někteří si ve stejnou chvíli přebírali v Domě hudby při 

Pardubické konzervatoři svá ocenění za splnění programu 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) na bronzové úrovni.  

V týdnu od 23. do 27. května se nesl ve znamení exkurzí. 

Studenti profesního předmětu ZSV se vydali na Nejvyšší soud do 

Brna. Studenti, kteří docházeli do předmětu chemie profesní a 

biologie profesní, strávili dva dny na exkurzi v Pardubicích a Praze. Na konci týdne si maturitní 

vysvědčení převzali studenti, kteří zdárně absolvovali všechny části maturitních zkoušek. Předávání 

vysvědčení a pamětních listů proběhlo po roční přestávce opět v aule gymnázia.   

Jednou z exkurzí, které se účastnil výběr studentů, byla prohlídka pietního místa v Ležácích. 

Exkurze byla pro studenty i pomyslnou pozvánkou na přednášku historika prof. Michala Stehlíka, 

který je veřejnosti znám mj. podcastem Přepište dějiny. Téma besedy, která se uskutečnila 9. června, 

bylo vzhledem k 80. výročí událostí souvisejících s atentátem na říšského protektora Reinharda 

Heydricha zřejmé: Paravýsadky-osudy hrdinů a zrádců. Pan profesor přednášku přednesl nejprve 

v dopoledních hodinách pro studenty a v podvečer ji zopakoval i pro poličskou veřejnost.  

Na přelomu května a června se uskutečnila ještě celá řada dalších aktivit. Studenti především 

septimy, kteří se po celý rok věnovali a vedli korespondenční seminář MATES, odjeli s kurzisty 

na třídenní pobyt na Baldu. Některé ročníky absolvovali debatu s paní Kopeckou z Ústavu pro jazyk 

český. Závěr týdne patřil pěveckému sboru Juliettes, který připravil nejprve hudební pohádku pro 
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mateřské školy a v sobotu 4. června se připojil k tradiční poličské události Času pro neobyčejné 

zážitky. Ke svému vystoupení pozvaly Juliettes i další sbory z okolí a  aulou gymnázia se tak 

v podvečer linuly ženské i mužské hlasy zpěváků. 

Od 5. června vyrazili na vodácký kurz studenti třetího 

ročníku a septimy. Někteří se setkali se sjížděním vody poprvé, jiní si 

vodáckých radovánek užívali již opakovaně. V každém případě i tato 

akce mohla proběhnout již bez jakýchkoliv covidových opatření, za 

což jsme byli všichni opravdu rádi.  

Během posledních tří týdnů školního roku měli studenti a 

pedagogové napilno s uzavírám klasifikace za druhé pololetí. I přesto 

zmobilizovali síly a po roce se znovu rozhodli vyhlásit soutěž ve 

sběru papíru. Sběr si na starost tentokrát vzali především studenti 

sekundy. Když byly nasbírány známky i papír, nastal konečně čas 

vydechnout a prozkoumat krásy české krajiny na třídních exkurzích 

a výletech. A zatímco studenti opustili na poslední dny budovu školy, 

chystala se v ní ještě poslední akce školního roku, kterou byl Den 

s DofE. Středa 29. 6. tak patřila festivalu workshopů a aktivit, při 

nichž se studenti seznámili a prakticky si i vyzkoušeli činnosti 

z oblastí, které jsou součástí programu DofE. Nad dopoledním programem přebral záštitu radní pro 

školství pro Pardubický kraj pan Josef Kozel a na seznamu hostů se objevila celá řada tvůrčích a také 

regionálně známých osobností (https://youtu.be/0ZFnTX_FdtY). 

Školní rok 2021/2022 byl zakončen ve čtvrtek 30. 6. 2022, kdy si studenti převzali vysvědčení 

za druhé pololetí. Nástin akcí a událostí, které školní rok provázely, není pochopitelně kompletní. 

Mimo zmíněné aktivity probíhala v průběhu roku i celá řada soutěží, ať již vědomostních tak i 

sportovních, jejichž výčet a především úspěšné výsledky našich studentů jsou rovněž součástí této 

výroční zprávy. Pochopitelně nezaháleli ani pedagogové, kteří se hojně účastnili vzdělávacích aktivit 

ať již prezenční či online formou. Škola byla opět zapojena do programu Erasmus+, který přinesl 

možnost zúčastnit se zahraničních stáží. I o tom je možné se dočíst v dalších částech této výroční 

zprávy. 

https://youtu.be/0ZFnTX_FdtY
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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 několikrát za rok. Komise v uplynulém 

školním roce projednávaly tematické plány, zajištění maturitních zkoušek včetně opravy písemných 

prací z jazyků, nabídku přednášek a besed, stav odborných učeben, zároveň navrhovaly nové 

vybavení pomůckami pro jednotlivé předměty, nákup učebnic, aktivity pro Den otevřených dveří aj. 

Hlavními úkoly komisí v tomto školním roce zůstávalo rozvíjení aktivit žáků prostřednictvím soutěží, 

olympiád, odborných exkurzí apod., které se po covidem vynucené pauze podařilo opět až na několik 

výjimek zorganizovat prezenčně. Stálým bodem předmětových komisí zůstávalo i nadále rozložení 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, díky němuž učitelé získávali nové didaktické 

poznatky a zkušenosti, které se snažili následně uplatňovat ve výuce. 

10.1 Předmětová komise humanitních předmětů 

Komise pracovala ve složení Mgr. Z. Kleinová (předsedkyně), Mgr. J. Feltlová, Mgr. J. 

Galgociová, Mgr. M. Krška, Mgr. J. Novotná, Mgr. Z. Machková, Mgr. M. Šplíchalová, Mgr. Ro. 

Jelínková, Mgr. M. Jakubcová, Ing. M. Bartoš 

Český jazyk a literatura 

Úspěchy v soutěžích 

Olympiáda v českém jazyce 

Okresní kolo II. kategorie  Aneta Kastnerová (7.P) 4. místo 

Krajské kolo II. kategorie Anežka Vargová (3.A) 7. - 8. místo 

Pardubické střípky (literární soutěž) 

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

 II. kategorie Jáchym Chadima (5.P) 1. místo 

  Vojtěch Jílek (5.P) čestné uznání 

O pardubický pramínek 

Krajské kolo  II. kategorie Veronika Jílková (2.P) 3. místo 

  Adéla Nguyen (1.P) čestné uznání 

  Lota Kučerová (2.P) čestné uznání 

  Štěpán Jandl (2.P) čestné uznání 

 III. kategorie Kryštof Klepárník (4.P) 3. místo 

  Tereza Dvořáková (4.P) čestné uznání 

 III. kategorie Jáchym Tengler (3.A) 1. místo 
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  Anežka Vargová (3.A) 1. místo 

  Aneta Kastnerová (7.P) 2. místo 

  Barbora Říhová (2.A) 3. místo 

Svitavská čtečka 

Okresní   Dorota Maděrová (4.P) 1. místo 

Knihovna jako ostrov 

Celostátní soutěž  Jáchym Dolejš (4.A) 1. místo 

Vezmi žlutou barvičku  

Mezinárodní soutěž Jáchym Dolejš (4.A) 1. místo  

Voda štětcem i básní  

Krajská soutěž  Lota Kučerová (2.P) 1. místo  

Další aktivity 

• Návštěva knihovny, Polička, 1.P (11. 11. 2021)  

• Účast ve výzkumu běžné mluvy na Poličsku – Dialektologické oddělení UČJ AV Brno 

(studenti 5.P, 6.P, 7.P) 

• Přednáška o činnosti Ústavu pro jazyk český a o dialektologickém výzkumu - Mgr. Tereza 

Kopecká - studenti 5.P, 7.P (30. 5. 2022) 

• Workshop Martina Haka - Storytelling pro individuální zájemce (18. 5. 2022) 

• Divadelní představení Pýcha a předsudek v Národním divadle v Praze, pro zájemce (25. 2. 

2022)  

Dějepis 

Úspěchy v soutěžích 

Dějepisná olympiáda  

Okresní kolo I. kategorie Štěpán Jandl (2.P) 2. místo 

  Tereza Dvořáková (4.P) 3. místo 

 II. kategorie Martin Leinweber (4.A) 2. místo 

  Vojtěch Jílek (5.P) 3. místo 

Krajské kolo I. kategorie Štěpán Jandl (2.P) 16. místo 

Komenský a my  

Celostátní soutěž Miriam Kašparová (3.P) 2. místo 

Další aktivity 
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• Film ATA a přednáška o právních dějinách JUDr. Lukáše Blažka (16. 11. 2021) 

• Beseda s Petrou Procházkovou ke Dni lidských práv (25. 11. 2021) 

• Prof. Michal Stehlík - Všednodennost normalizace – online (7. 2. 2022) 

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

• Exkurze studentů profesního dějepisu do Pardubic (Institut Paměti národa, divadelní 

představení Vražda krále Gonzaga, přednáška na Filozofické fakultě UP, komentovaná 

prohlídka modernistických Pardubic (2. – 3. 5. 2022) 

• „Překvapení“ žáků 2. P pro Alexandra Fleka, autora Parabible v Divadelním klubu Polička 

(19. 5. 2022) 

• Přednáška prof. Michala Stehlíka - Paravýsadky - osudy zrádců a hrdinů‚ 19. 5. 2022) 

• Exkurze studentů profesního dějepisu – Památník Ležáky (24. 5. 2022) 

• Beseda: Prof. Michal Stehlík - Paravýsadky - osudy zrádců a hrdinů (9. 6. 2022) 

Občanský výchova / základy společenských věd 

Úspěchy v soutěžích 

EuropaSecura 

Krajské kolo SŠ  Jílek Martin, Tibitanzl Jáchym (tým), (8.P + 4.A) 1. místo  

Další aktivity 

• Beseda finanční gramotnosti MUNI, 3.A + 7.P (21.- 22. 2. 2022) 

• Exkurze ZSpr3 - ústavní instituce Brno - Veřejný ochránce práv, Ústavní soud (23. 5. 2022) 

• Účast na festivalu Jeden svět – všechny třídy kromě maturantů (29. 3. – 1. 4. 2022) 

• Tandemové vyučování v rámci hodin ZSV, Romana Jelínková + Marcela Šplíchalová  

Umění argumentace a prezentace 

Další aktivity 

• Online workshop pro studenty 3. ročníků Mezi řádky aneb Jak média někdy lžou – Ondřej 

Kundra, Bob Kartous a Jaroslav Spurný (14. 9. 2021)   

• Přednáška T. Stříteské Fact-checking pro studenty 3. ročníků UAP (14. 10. 2021)  

• Beseda s Petrou Procházkovou (30. 11. 2021) 

• Přednáška K. Kleina na téma Podcasty pro studenty 3. ročníků UAP (6. 1. 2022) 

• Přednáška K. Kleina na téma Historie komiksu a současný komiks pro 4. ročníky (10. 1. 

2022)   

• Přednáška D. Vondry na téma Film a Festival Killer (14. 3. 2022) 
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• Spolupráce na happeningu Pamatuj! (8. 3. 2022) 

10.2 Předmětová komise cizích jazyků 

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

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

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

Anglický jazyk 

Úspěchy v soutěžích 

Soutěž v jazyce anglickém 

Okresní kolo kategorie IB Barbora Kleinová (2.P) 4. místo 

 kategorie IIB  Jakub Findejs (4.P) 3. místo 

Krajské kolo  kategorie IIIA Zdena Mládková (7.P) 5. místo 

Překladatelská soutěž Juvenes Translatores 

Mezinárodní soutěž Barbora Říhová (2.A) zvláštní ocenění za překlad AJ - ČJ 

Mezinárodní zkoušky Cambridge Exams  

Mrkos M., Toman J., Mládková Z. - úroveň C1,  

Košnarová B., Dostálová D., Just V., Martinů D., Navrátilová E., Šmíd D., Šváb B., Tichý A.  - 

úroveň  B2 

Mezinárodní konference LIYLS   

účast Říhová B., Svobodová S., Tichý A., Justová A., Freundová L., Cihlářová M.) 

Francouzský jazyk 

Úspěchy v soutěžích 

Olympiáda ve francouzském jazyce  

Krajské kolo Kategorie ZŠ/VG I  Anežka Dvořáková (4.P) 1. místo 

   Hana Horáčková (7.P) 1. místo 

 Kategorie SŠ I  Julie Jelínková (5.P) 5. místo  

Ústřední kolo  Kategorie ZŠ/VG I  Anežka Dvořáková (4.P) 13. místo  

Německý jazyk 

Úspěchy v soutěžích 

Olympiáda v německém jazyce  

Okresní kolo Kategorie IIIA  Alena Broklová (6.P) 2. místo 
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  Kastnerová Aneta (7.P) 5. místo 

Krajské kolo Kategorie IIIA Alena Broklová (6.P) 11. místo 

Další aktivity 

• výměnný pobyt v rámci partnerské školy v německém Tangerhütte  (9 studentů) – 1 týden, 

září 2021 

• Buddy projekt v rámci DofE   8 studentů NJ, Německo (25. – 30. 3. 2022) 

Ruský jazyk 

Úspěchy v soutěžích 

Olympiáda v ruském jazyce  

Krajské kolo kat. ZŠ + VG  Dorota Maděrová (4.P) 2. místo 

 Kategorie SŠ I Vendula Andrlíková (2.A) 4. místo   

Další aktivity vyučujících: 

• příprava studentů na Cambridge Exams (M. Jakubcová, O. Prokopová) 

• organizace soutěže Best in English (O. Prokopová) 

• členka krajské komise Olympiády v RJ – jmenování platné od školního roku 2021/22 

(vydané Krajským úřadem Pardubického kraje) (Ro. Jelínková) 

• hodnotitel ve zkušební komisi krajského kola Konverzační soutěže v RJ, Pardubice, 23. 3. 

2022 (Ro. Jelínková) 

• příprava a organizace výměnného pobytu v NSR (studenti + učitelé), 4. – 9. 9. 2021 (Jarmila 

Šťastná) 

mezinárodní online projekt „Ohne Grenzen“ – zapojení třídy 4.P a studentů z 5.P, 6.P, 3.A  

duben – červen 2022  (J. Šťastná, B. Pejcharová) 

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, Mgr. V. Jílková, Ing. O. Klimeš, Bc. L. Král, Mgr. M. Krška, 

Mgr. H. Martinů, Ing. L. Slezák. 

Matematika 

Úspěchy v soutěžích 

Matematická olympiáda 

Okresní kolo Kategorie Z6 Adéla Nguyen (1.P) 2. místo 
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  David Findejs (1.P) 3. místo  

 Kategorie Z7 Lota Kučerová (2.P) 1. místo  

  Jana Luňáčková (2.P) 2. místo 

  Matěj Zahálka (2.P) 3. místo 

 Kategorie Z8 Jan Motyčka (3.P) 2. místo,  

Krajské kolo Kategorie C Jáchym Chadima (5.P) 1. místo 

 Kategorie A Michal Mrkos (4.A) 4. místo 

Matematický klokan 

Okresní kolo kategorie Benjamin Mikuláš Dolejš (2.P) 3. místo  

Okresní kolo kategorie Student Michal Jílek (3.A) 1. místo 

  Michal Mrkos (4.A) 2. místo 

  Dominik Šmíd (7.P) 3. místo 

Pythagoriáda 

Okresní kolo kat. ZŠ a VG 6 Adéla Nguyen ( 1.P) 2. místo 

 kat. ZŠ a VG 7 Lota Kučerová (2.P) 1. místo 

 kat. ZŠ a VG 8 Matěj Grundloch (3.P) 1. místo 

  Jan Motyčka (3.P) 2. místo 

  Lukáš Feltl (3.P) 3. místo 

Další aktivity 

Dva sedmičlenné týmy žáků vyššího gymnázia se 30. 11. 2021 zúčastnily Internetové 

matematické olympiády, kde se mezi 190 týmy z Česka a Slovenska umístili na 83. a 97. místě. 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala matematická korespondenční soutěž Mates včetně 

organizace „Matesáckého dopoledne“ a závěrečného třídenního soustředění na Baldě pro nejlepší 

účastníky. 

Fyzika 

Úspěchy v soutěžích 

Fyzikální olympiáda 

Okresní kolo  Kategorie E Jan Motyčka (3.P) 2. místo 

  Vít Mitáš (4.P) 2. místo 

Krajské kolo  Kategorie D Jáchym Chadima (5.P) 1. místo 

  Tomáš Broulík (1.A) 4. místo 

 Kategorie B Michal Jílek (3.A) 5. místo 
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 Kategorie A Michal Mrkos (4.A) 5. místo  

Fyzikální soutěž mezinárodní 

 Kategorie A Michal Mrkos (4.A), Aleš Jílek (8.P), Jakub Andrlík (7.P), 24. 

místo  

Celostátní soutěž CanSat Michal Mrkos, Aleš Jílek, Klára Kolářová, Eliška Lorencová, 

Jakub Andrlík, 3. místo 

Informatika a výpočetní technika 

Úspěchy v soutěžích 

Bobřík informatiky 

Krajské kolo   Jakub Andrlík (7.P) 1. místo 

Soutěž v programování 

Krajské kolo   Vít Mitáš (4.P) 2. místo / 15. místo v ústředním kole 

Další aktivity 

Beseda tříd 2.A a 6.P s doc. Petrem Grulichem na téma Dějepis a informatika (3. 11. 2021) 

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

Komise pracovala ve složení: Mgr. P. Tišl (předseda), Mgr. T. Feltl, Mgr. L. Králová, Mgr. 

M. Krška, RNDr. M. Najbertová, Ing. M. Škavrada, PhD., Mgr. A.Trnková, Mgr. J. Vavřín 

I přes některá omezení v prvním pololetí školního roku se podařilo navázat na dobu před 

pandemií. Intenzivně pracujeme na tom, jak zachovat některá pozitiva z on-line výuky v běžné praxi. 

S menšími omezeními proběhly tradiční soutěže, kterých jsme se účastnili v hojném počtu a 

se slušnými výsledky. Poprvé probíhala pravidelná příprava před školním a okresním kolem 

biologické olympiády, což se projevilo velmi pěknými umístěními na krajské úrovni.  

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

Probíhá vzdělávání pedagogů a projektové dny pro zúčastněné základní školy. Jsme také zapojeni do 

přípravy přírodovědného kroužku, který probíhá částečně v prostorách školy. Je však třeba 

poznamenat, že jsme za polovinou projektu a stále nemáme žádné konkrétní vybavení. Rozvojové 

agentuře, která má projekt na starosti, se nedaří vyhlašovat a dokončovat výběrová řízení. 

Mnozí z pedagogů byli zapojeni do řady dalších aktivit. Marta Najbertová působila jako 

členka Krajské komise BiO. Tomáš Feltl vedl nadále kroužek MAKERS, jehož účastníci se zabývali 

tématy jako 3D modelování, 3D tisk, stavba modelů funkčních raket, stavba robota z 3D tištěných 

dílů, vlastním projektům jednotlivců a dalším. Jan Vavřín působil jako člen redakční rady, autor 
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vzdělávacích příspěvků časopisu Dnešní svět a autor vzdělávacího obsahu portálu ČTEdu. Petr Tišl 

měl na starosti koordinaci projektů Erasmus+ a I-KAP II a byl rovněž zvaným autorem pro metodický 

portál NÚV. Michal Škavrada vedl chemický web jako podporu při studiu chemie.  

Úspěchy v soutěžích  

Biologie 

Biologická olympiáda 

Krajské kolo  Kategorie D  Adéla Nguyen (1.P) 10. místo   

 Kategorie C  Matěj Grundloch (3.P) 4. místo 

   Lucie Kotvová (4.P) 9. místo  

 Kategorie B  Alena Broklová (6.P) 6. místo 

   Vojtěch Jílek (5.P) 20. místo 

 Kategorie A  Michal Jílek (3.A) 8. místo 

   Anežka Vargová (3.A) 11. místo  

Chemie 

Chemická olympiáda: 

Krajské kolo Kategorie B  Michal Jílek (3.A) 7. místo 

   Tomáš Kocanda (3.A) 14. místo 

 Kategorie C  Michal Mrkos (4.A) 4. místo  

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda 

Krajské kolo Kategorie A  Barbora Hnízdilová (1.P) 9. místo 

 Kategorie B  Štěpán Jandl (2.P) 6. místo 

 Kategorie C   Lukáš Hradecký (4.P) 5. místo 

 Kategorie D   Tomáš Kocanda (3.A) 12. místo  

   Michal Jílek (3.A) 15. místo 

SOČ 

Eliška Nykodýmová (3.A) obsadila druhé místo v krajské přehlídce Středoškolské odborné 

činnosti za práci „Hospodaření s vodou v Měšťanském pivovaru v Poličce od čerpání po její 

vypouštění“. Porotu zaujala svým originálním tématem na pomezí ekologie, průmyslu, hydrologie, 

chemie nebo geologie i skvěle připravenou prezentací. Práci odborně vedl Jan Vavřín 

Další soutěže a aktivity žáků 
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Dva týmy žáků z 1.A zpracovávají projekty zaměřené na životní prostředí v rámci GISS 2022 

– cílem je účast na mezinárodním setkání v Kataru 2023. Projekty vede Petr Tišl. 

V rámci GEpr se studenti 3. ročníků věnovali tvorbě tematických map pro atlas ORP Polička 

v QGIS. 

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

Seminář FYBICH – zájemci, 10 studentů; celoroční cyklus přírodovědných přednášek z oblasti 

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

VR realita ve výuce chemie – program PřFUK pro kvartu 

Týden s Arduinem – cyklus zaměřený na možnosti systému Arduino ve výuce 

Exkurze a besedy: 

2.A – terénní zoologická exkurze Mgr. J. Vrány, 3. 5. 2022 

3.P – třídenní třídní exkurze – Ostrava s přírodovědně-kulturním obsahem – rekultivace na haldě 

Ema, těžba černého uhlí, průmysl Ostravska, meandry Odry (26. – 28. 6. 2022) 

Bipr 3.A a 7.P – odborná exkurze - Univerzita Pardubice – fakulta biologických a biochemických 

věd, VŠCHT Praha, lék. fakulta UK Praha a Ústav experimentální biologie Akademie věd, prohlídka 

laboratoří a workshopy (25. – 26. 5. 2022 ) 

Bipr 3.A a 7.P – terénní zoologická exkurze Mgr. J. Vrány (13. 6. 2022), terénní botanická exkurze 

(6. a 13. 9. 2022) 

4.P – terénní zoologická exkurze Mgr. J. Vrány  (11. 6. 2022 a 22. 6. 2022) 

3.A – Plánované rodičovství a rizika sexuálního života, přednáška MUDr. M. Findejsová (21. 3. 

2022)  

GEpr 7.P/3.A – Exkurze a beseda s J. Teplým, tajemníkem MÚ Polička (11. 4. 2022) 

Online beseda s Alešem Červinkou, zástupcem vládní agentury Czech Trade v Shanghaji (25. 4. 

2022) 

7.P – Exkurze s besedou s manžely Kučerovými, majiteli zámku Nové Hrady, nejen o jejich cestě 

k současnému udržitelnému modelu provozování zámku (28. 6. 2022) 

10.5 Předmětová komise tělesné výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy 

Komise pracovala ve složení Bc. L. Král (předseda), Mgr. E. Erbesová, Mgr. R. Jelínková, 

Mgr. Z. Kleinová, Mgr. I. Kozáková, Mgr. L. Králová, Mgr. J. Šťastná. 

Tělesná výchova 

V tomto školním roce se po dv,ou letech komplikací začaly do zaběhlého pořádku pomalu 

vracet i sportovní a umělecké soutěže. Uskutečnily se i naplánované lyžařské kurzy a kurz vodácký.  
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Úspěchy v soutěžích: 

Středoškolská futsalová liga kat. V chlapci – divizní finále  4. místo   

Volejbal  kat. V dívky – okresní kolo  3. místo 

  kat. V chlapci – okresní kolo  2. místo 

Školská futsalová liga kat. IV chlapci – divizní finále  2. místo  

Fotbal   kat. V chlapci – krajské kolo   3. místo 

Atletika – Pohár rozhlasu kat. IV chlapci – okresní kolo  1. místo 

  kat. III dívky – krajské kolo  3. místo 

Odznak všestrannosti kat. III + IV dívky, chlapci, KK 2. místo 

 kat. III chlapci – krajské kolo Milan Jirouš  1. místo 

 kat. IV chlapci – krajské kolo Samuel Šafář  2. místo 

 kat. IV chlapci – krajské kolo Vojtěch Král  3. místo 

 kat. III chlapci – krajské kolo Petr Hradecký  4. místo 

 kat. III dívky – krajské kolo  Soňa Tišlová   5. místo   

Další aktivity 

Mezitřídní florbalový a futsalový turnaj k příležitosti dne otevřených dveří. Ze čtyř 

zúčastněných týmů si vítězství odneslo družstvo Krutý pírka z primy (Prosinec 2021) 

O šachového krále a královnu královského věnného města Poličky – v rámci poličského 

Majálesu se uskutečnil přebor šachistů ze všech poličských škol. Na čtvrtém místě skončil Vojtěch 

Jílek, šesté místo patřilo Mikuláši Dolejšovi, sedmou příčku obsadil Jáchym Chadima a devátá pozice 

připadla Martinu Andrlemu (4. 5. 2022) 

Poličský Majáles – dalším programem Majálesu byly sportovní aktivity. Účastnili jsme se 

florbalového turnaje dívek, fotbalových turnajů chlapců, stolního tenisu a sportovního lezení na 

umělé stěně. 

Hudební výchova 

V letošním školním roce se do hodin hudební výchovy opět vrátila radost ze společného 

zpěvu, a to jak v běžných hodinách, tak v rámci zkoušek a vystoupení pěveckého sboru.  

Úspěchy v soutěžích: 

Skřivánek: 

Oblastní kolo  

Kategorie 6. – 7. třída  Adéla Nguyen (1.P) 1. místo 

  Barbora Kleinová (2.P) 2. místo 

  Alžběta Borovská, Anežka Navrátilová (1.P) 1. místo 
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Julie Kavanová, Radka Kochová, Stela Moravcová, Adéla 

Nguyen (1.P) 1 místo 

Kategorie 8. – 9. třída Rozálie Jánová (4.P) 1. místo 

  Miriam Kašparová (3.P) 1. místo 

  Barbora Schafferová (3.P) 2. místo 

 Vanda Klusoňová, Rút Tenglerová, Lucie Andrlová (3.P) 1. místo 

Kategorie SŠ  Markéta Divoká (6.P) 1. místo 

  Veronika Klimešová, Dana Kuttelwascherová (6.P) 1. místo 

Veronika Klimešová, Dana Kuttelwascherová, Anna Vávrová 

(6.P) 1. místo 

Další aktivity 

• Zahajovací koncert Martinů Fest 2021, rozhovory s účinkujícími pro Studentské noviny MF, 

Tylův dům (28. 8. 2021) 

• Workshop pantomimy v Tylově domě pro vybrané žáky (17. 9. 2021) 

• Vystoupení Juliettes na premiéře filmu Můj život s B. Martinů, Tylův dům (26. 10. 2021) 

• Musica Orbis Gloria, v Lichtenštejnském paláci a katedrále sv. Víta v Praze, ocenění za 

propagaci vokální tvorby B. Martinů (5. - 7. 11. 2021) 

• Adventní pondělky, Mikulášská obchůzka, Vánoční zpívání sboru, Tříkrálové zpívání spojené se 

sbírkou pro poličskou charitu 

• Vánoční výstava v Centru Bohuslava Martinů, připomenutí výročí narození B. Martinů (14. – 

17. 12. 2021) 

• Baletní představení ZUŠ B. Martinů - Popelka pro žáky nižšího stupně, Tylův dům (16. 12. 2021) 

• Pěvecký sbor Juliettes v Telecím u Stromu roku 2021 (12. 2. 2022) 

• Pamatuj – vystoupení sboru v aule a před odhalením pamětních kostek (8. 3. 2022) 

• Mezinárodní den hudby, mezinárodní projekt ve škole, vystoupení s Ladou Bočkovou v Tylově 

domě (15. 3. 2022) 

• Koncert kapel a sborů pro Ukrajinu, Palackého náměstí Polička (19. 3. 2022) 

• Výchovný koncert Daniela Juna pro žáky a veřejnost, aula (8. 4. 2022) 

• Koncert studentů pro Ukrajinu, aula (26. 4. 2022) 

• Výstava hudebních fotografií Patrika Marka, Tylův dům (26. 4. - 10. 5. 2022) 

• Vystoupení sboru, sólistů a duetů ke Dni matek, DPS Penzion (11. 5. 2022) 

• Rozhovory pro Studentské noviny Martinů festu 2022, Tylův dům (13. 5. 2022) 
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• Hudební pohádka 6. P pro děti z mateřských škol, v prostorách MŠ Čtyřlístek, Rozmarýnek a 

MŠ Palackého nám. (3. 6. 2022) 

• Čas pro neobyčejné zážitky, odpolední vystoupení sborů z Poličky a okolí, aula (4. 6. 2022) 

Výtvarná výchova 

Úspěchy v soutěžích: 

Pardubické střípky 

Krajské kolo Kategorie II  Veronika Jílková (2.P) Čestné uznání 

Další aktivity 

• Exkurze do CBM – výstava J. Šindlera a workshopy pro 1.P – 4.P a 1.A (únor/březen) 

• Zapojení třídy 2.P do akce Maratón psaní dopisů – návrhy a vytváření originálních malovaných 

pohlednic (únor) 

• Zapojení se do happeningu Pamatuj! – kompoziční řešení + tisk plakátů pro výstavu v Městské 

knihovně Polička (únor/březen) 

• Vernisáž maleb třídy 2.P pro ostatní studenty – park Polička (23. 6. 2022) 

• Expozice skla a dílna gravírování, CBM Polička 

• Vernisáž scénky s vlastnoručně vyrobenými loutkami – tvorba fotokomiksů 
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11 Výsledky olympiád, vědomostních a sportovních soutěží  

V roce 2021/2022 se do obvyklých termínů vrátilo pořádání většiny soutěží – ať již 

vědomostních nebo těch sportovních. Společně s tím se na úspěšné pozice a umístění vrátili i studenti 

naší školy, kteří srdnatě bojovali nejenom ve sportovních kláních, ale i v soutěžích ověřujících jejich 

znalosti a vědomosti.  

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) 

Pardubické střípky  Š. Jandl (2.P) 1. místo 

J. Chadima (5.P)  

1. místo 

 

O pardubický 

pramínek 

 kat. II - V. Jílková (2.P) 

3.místo  

kat. III - K. Klepárník 

(4.P) 3. místo  

J. Tengler (3.A) 1. místo  

A. Vargová (3.A)  

1. místo 

A. Kastnerová (7.P)  

2. místo 

B. Říhová (2.A)  

3. místo 

 

Komenský a my   M. Kašparová (3.P)  

2. místo 

Svitavská čtečka D. Maděrová (4.P)  

1. místo 

  

Knihovna jako ostrov   J. Dolejš (4.A) 1. místo 

Vezmi žlutou 

barvičku  

  J. Dolejš (4.A) 1. místo 

Voda štětcem i básní  L. Kučerová (2.P)  

1. místo 

 

Dějepisná olympiáda kat. I 

Š. Jandl (2.P) 2. místo 

T. Dvořáková (4.P)  

3. místo 

kat. II 

M. Leinweber (4.A) 

2.místo 

V. Jílek (5.P) 3. místo 

  

Olympiáda 

v anglickém jazyce 

kat. IIB 

J. Findejs (3.P) 3. místo 

Z. Mládková (7.P)  

5. místo 

 

Olympiáda ve 

francouzském  jazyce  

 kat. ZŠ/VG I 

A. Dvořáková (4.P)  

1. místo 

kat. SŠ I 

J. Jelínková (5.P)  

5. místo 

 

kat. ZŠ/VG I 

A. Dvořáková (4.P)  

13. místo 
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Olympiáda v 

německém  jazyce 

Kat. IIIA 

A. Broklová (6.P)  

2. místo 

  

Olympiáda v ruském  

jazyce 

 kat. ZŠ + VG 

D. Maděrová (4.P)  

2. místo 

kat. SŠ I  

V. Andrlíková (2.A)  

4. místo 

 

Matematická 

olympiáda 

kat. Z6 – A. Nguyen, 

(1.P) 2. místo 

D. Findejs (1.P)  

3. místo 

kat. Z7 – L. Kučerová 

(2.P) 1. místo 

J. Luňáčková (2.P)  

2. místo 

M. Zahálka (2.P)  

3. místo 

kat. Z8 – J. Motyčka 

(3.P) 2. místo 

kat. C – J. Chadima 

(5.P) 1. místo 

kat. A – M. Mrkos (4.A) 

4. místo 

 

Matematický klokan kat. Benjamin – M. 

Dolejš (2.P) 3. místo 

kat. Student – M. Jílek 

(3.A) 1. místo 

M. Mrkos (4.A) – 2. 

místo 

D. Šmíd (7.P) – 3. místo 

  

Pythagoriáda ZŠ a VG 6 

Nguyen (1.P) 2. místo 

ZŠ a VG 7 

L. Kučerová (2.P) 1. 

místo 

ZŠ a VG 8 

M. Grundloch (3.P) 1. 

místo 

J. Motyčka (3.P) 2. 

místo 

L. Feltl (3.P) 3. místo 

  

Fyzikální olympiáda kat. E  

J. Motyčka (3.P)  

2. místo 

V. Mitáš (4.P) 2. místo 

kat. D - J. Chadima 

(5.P) 1. místo 

T. Broulík (1.A)  

4. místo 

kat. B - M. Jílek 

(3.A) 5. místo 

M. Mrkos (4.A)  

5. místo 

 

Fyzikální soutěž 

mezinárodní 

  kat. A – M. Mrkos 

(4.A), A. Jílek (8.P), J. 

Andrlík (7.P) –  

24. místo 

CamSat   M. Mrkos, A. Jílek, K. 

Kolářová, E. Lorencová, 

J. Andrlík – 3. místo 

Bobřík informatiky  J. Andrlík (7.P) 1. místo  
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Soutěž v 

programování 

 V. Mitáš (4.P) 2. místo V. Mitáš (4.P)  

15. místo 

Biologická olympiáda 

- online 

  kat. C – M. Grundloch 

(3.P) – 4. místo 

 

Chemická 

oplympiáda 

 kat. C - M. Mrkos 

(4.A) 4. místo 

 

Zeměpisná olympiáda  kat. C – L. Hradecký 

(4.P) 5. místo 

 

EuropaSecura  M. Jílek + J. Tibitanzl 

(8.P + 4.A) 1. místo 

 

Přehled sportovních úspěchů a reprezentace školy je ve výroční zprávě uveden v části předmětové 

komise výchov. 
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12 Výchovné poradenství  

Výchovná poradkyně (VP): Mgr. Jana Feltlová 

V průběhu školního roku 2021/22 studovalo na gymnáziu celkem 7 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (1 ž. PO 3, 6 ž. PO 2). Jedna žákyně měla uzpůsobené podmínky pro konání 

MZ (PUP). Z kvarty přestoupí od šk. roku 2022/23 na jinou SŠ 1 žákyně ze 4 žáků, kteří vykonali 

přijímací zkoušky a byli přijati. Partnery ve vzdělání byly nadále MU Brno a Univerzita Hradec 

Králové. 

Činnosti VP týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; žáků 

ohrožených školní neúspěšností, vysokou absencí a žáků s výchovnými problémy: 

• evidence dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

• nastavení PO pro žáky se SVP v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, 

průběžná kontrola plnění formou konzultací s TU, pedagogickými pracovníky i samotnými 

žáky 

• koordinace pedagogické intervence 

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při nastavování podpůrných opatření 

z doporučení formou telefonických konzultací – sledování platnosti doporučení, ve spolupráci 

s TU a ostatními pedagogickými pracovníky vypracování podkladů (snímek školy) pro 

kontrolní vyšetření ve školském poradenském zařízení 

• sledování adaptace nových žáků vzhledem k novému prostředí na gymnáziu, návštěva 

adaptačního kurzu 1. A 

• v součinnosti s vedením školy a metodičkou prevence průběžné sledování absence žáků 

• v součinnosti s vedením školy a metodičkou prevence průběžné sledování školní neúspěšnosti  

• v součinnosti s vedením školy a metodičkou prevence pohovory s rodiči žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáků vytipovaných jako nadaných, žáků se školní neúspěšností či 

výchovným problémem 

• ve spolupráci s pedagogickými pracovníky poradenská podpora žákům se školní neúspěšností 

(doporučení doučování, zprostředkování kontaktu na doučujícího) 

• monitoring nadaných žáků – navázání těsnější spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí v oblasti 

vytipování nadaných žáků a jejich dalšího vedení – konzultace s Mgr. Ševčíkovou - poradenská 

činnost (zapojení do aktivit) – soustředění organizovaná VŠ (Medikemp) 
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Činnosti VP v oblasti kariérového poradenství: 

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

maturitních ročníků, septimy a 3A, ale i ostatním (konzultační hodiny, nástěnka, web VP 

gymnázia) 

• předávání informací o nabídce CCV Pardubice, zejména o možnosti využití online konzultací 

s kariérovými poradci v oblasti volby pomaturitního studia a individuálních konzultací PPP 

prostřednictvím nástěnky, webových stránek, osobních návštěv tříd 

• přijímací řízení na VŠ, předávání katalogových listů, konzultace k vyplňování přihlášek na VŠ, 

problematika úpravy přijímacích zkoušek na VŠ u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

listů (vyšší gymnázium) 

• třídnické hodiny s tematikou volby budoucího povolání (nižší gymnázium) 

• poradenská činnost pro žáky kvarty, kteří projevili zájem o studium jiné střední školy (4 žáci – 2 

umělecké obory, 2 SOŠ) – přijímací řízení, vyplnění přihlášky, vyžádání zápisového lístku – 

komunikace se žáky i zákonnými zástupci  

• poradenská činnost pro žáky ohledně volby profesních předmětů a seminářů v součinnosti 

s učiteli profesních předmětů a seminářů + organizace workshopu Proměny kariéry ve spolupráci 

s CCV pro žáky sexty a 2. A, který proběhl ve Svitavách ve dnech 23. a 24. února 2022 

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

– zprostředkování informací, žáci veletrhy navštívili individuálně v termínech stanovených 

v součinnosti s vedením školy 

• poradenská služba uchazečům o studium na naší škole a pro jejich rodiče - seznámení s ŠVP a 

podmínkami studia na gymnáziu, s podmínkami přijímacího řízení pro šk. r. 2022/23 – Burza SŠ 

Svitavy, Den otevřených dveří, předání týchž informací žákům navštěvujícím přípravné kurzy 

k přijímacím zkouškám 

• spolupráce s Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice v oblasti kariérového poradenství 

Ostatní činnosti VP 

• spolupráce s rodiči – poradenská služba pro rodiče žáků s psychickými nebo jinými zdravotními 

problémy v součinnosti se školským poradenským zařízením – PPP Ústí nad Orlicí, odborníky – 

psychology a psychiatry z regionu i celé ČR  

• spolupráce s vedením školy a školní metodičkou prevence při řešení výchovných problémů žáků 

školy 

• spolupráce s koordinátorem ŠVP v souvislosti s probíhající revizí ŠVP pro nižší gymnázium 
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• kontrola a úprava stávajících dokumentů – př. informovaný souhlas s poradenskými službami 

výchovné poradkyně a metodičky prevence 

• vytváření a vedení dokumentace VP – podpůrná opatření, zápisy z jednání se zletilými žáky a se 

zákonnými zástupci žáků 

• v součinnosti s vedením školy, TU a učiteli sestavení individuálních vzdělávacích plánů (2) a 

individuálního výchovného plánu (1) + průběžné vyhodnocování těchto dokumentů ve 

spolupráci s vedením školy, TU, učiteli, zákonnými zástupci i žáky samotnými 

• průběžné podávání informací o výukových, výchovných a zdravotních problémech žáků na 

provozních poradách, na pravidelných 14denních setkáních školního poradenského pracoviště a 

na pravidelných čtvrtletních a pololetních pedagogických poradách, informace o žácích se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žácích nadaných – předávání podkladů pro PO + 

informování nových kolegů o problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o 

žácích nadaných, konzultace s novými kolegy o vzdělávání těchto žáků během celého školního 

roku 

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

zkušeností, propagace školy  

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

• zveřejňování informací na webových stránkách v sekci „Výchovný poradce“ a průběžná 

aktualizace nástěnky s touž tematikou v přízemí 

• vyplňování dotazníků pro ČŠI  

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními v regionu – PPP Ústí nad Orlicí 

• spolupráce s Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice v oblasti kariérového poradenství 

• organizační zajištění workshopu v rozsahu 2 hodin spojený se spaním ve škole pro žáky primy, 

sekundy a 1. A, 2. A na téma: „Metodika efektivního učení“ realizovaný ve spolupráci s PPP 

Ústí nad Orlicí – 18. a 19. 10. 2021 – organizace + přespání ve škole se 2. A – s předáním 

informací o volbě profesních předmětů 

Další vzdělávání výchovné poradkyně:  

• - Jak vést třídnické hodiny – Mgr. Pavel Vácha – 26. 8. 2021 – workshop v rozsahu 5 hodin 

• - Účast na pravidelných metodických on-line setkáních VP organizovaných PPP Ústí nad 

Orlicí – 29. 9., 24. 11. 2021 a 27. 1., 22. 2., 23. 3., 20. 4., 14. 6. 2022 

• - Práce s osobním portfoliem žáka v kariérovém poradenství na SŠ – webinář, 17. 2. 2022 – 

2 hodiny  
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• - Lidský vztah jako základ chování a jednání člověka - přednáška PhDr. Jana Svobody, 11. 5. 

2022 – 4 hodiny  

Maturity květen 2022 - výsledky 

8. P: celkem 22 žáků; 16 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků prospělo 

4. A: celkem 29 žáků; 8 žáků prospělo s vyznamenáním, 15 žáků prospělo, 5 žáků neprospělo a 1 

žákyně ze zdravotních důvodů neabsolvovala profilovou část maturitní zkoušky (3 žákyně neprospěly 

z didaktických testů: 2 z matematiky, 1 z českého jazyka a literatury; 2 žákyně neprospěly z profilové 

maturitní zkoušky ze ZSV, 1 žákyně neprospěla z profilové maturitní zkoušky z ČJL a Bi); didaktické 

testy i zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou tyto žákyně absolvovat v zářijovém termínu 

Přehled žáků přijatých ke studiu na VŠ a rozhodnutých toto studium zahájit v 8. P a 4. A ve šk. 

roce 2021/22 ke 30. 6. 2022 

Celkem: 45 žáků s úspěšně složenou maturitní zkouškou 

8.P – předpoklad 22 žáků s úspěšně složenou maturitní zkouškou 

Technické obory 7 

Humanitní obory - Psychologie 1 

Pedagogické obory 5 

Fakulta zdravotnických studií 3 

Ekonomické obory 4 

Farmaceutické obory 1 

Univerzita obrany 1 

Celkem 22 

4.A – předpoklad 23 žáků s úspěšně složenou maturitní zkouškou 

Technika + MFF 6 

Humanitní obory 3 

Přírodovědné obory 2 

Pedagogické obory 2 

Ekonomické obory 3 

Právnická fakulta 2 

Fakulta zdravotnických studií 2 

Farmaceutická fakulta 2 

Mendelova univerzita 1 

Celkem 23 
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13 Prevence rizikového chování  

Ačkoliv školní rok 2021/2022 nebyl úplně typický, prevence rizikového chování probíhala 

dle plánu a dostalo se i na některé bonusy navíc.  

První pololetí bylo opět poznamenáno Covidem-19, do běžného slovníku patřila slova 

respirátor, testování, očkování, karanténa a další, druhé pololetí poznamenal konflikt na Ukrajině, do 

školy nastoupila 1 ukrajinská studentka a prevence byla tím pádem rozšířena i o jiná témata a aktivity.  

 Důležitou součástí našeho preventivního programu je vrstevnický program, ve kterém bylo 

v tomto roce zapojeno celkem 22 lektorů ze tříd 3A a 7P. Pod jejich vedením proběhly na začátku 

školního roku adaptační kurzy pro první ročníky (1A na Březinách, 1P na Damašku) a v červnu pak 

dvoudenní program zaměřený na prevenci užívání návykových látek (3P ve Skleném). Zároveň se 

v tomto roce začalo školit dalších 17 zájemců (2A a 6P), kteří povedou vrstevnický program 

v následujícím školním roce. Školení nám zajišťuje Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad 

Orlicí.   Kromě školení lektorů vrstevnického programu nám PPP ÚO na objednávku připravila 

programy na podporu zdravých vztahů ve třídách 2P, 3P a 4P .  

Před Vánocemi do školy přijel hudebník Radek Banga, který pro třídy 3P, 4P a některé 

skupiny (pro studenty v karanténě se vysílalo online) uvedl svůj program „Když chceš, tak to 

dokážeš!“. Cílem tohoto programu je inspirovat studenty k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, 

navést je na správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému 

psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů studentů.  Mladším studentům 

(1P a 2P) byl určen hravý seminář o dospívání, proběhl odděleně pro chlapce a děvčata zvlášť (poprvé 

u nás ho vedli lektoři z organizace Zdravé dospívání). Ve spolupráci s organizací MENSA proběhlo 

ve škole testování IQ, kterého se zúčastnilo 83 zájemců. Rádi bychom se tématu nadaných studentů 

více věnovali.  

 Klíčem k předcházení rizikového chování je bezesporu zdravé klima ve třídě a ve škole. Na 

podporu zdravého klimatu proběhlo několik zajímavých programů: Spaní ve škole se postupně 

zúčastnily téměř všechny třídy od primy až po oktávu. Proběhl Suit-Up day, kdy se studenti i učitelé 

oblékli do slavnostních obleků a šatů, následoval Teplákový den a novinkou byl No Back-Pack Day, 

kdy bylo za úkol přinést si své studijní potřeby do školy v čemkoliv, jen ne v batohu, aktovce či tašce. 

Dále jsme zdravé klima podpořili kulturně - Mikulášskou nabídku, Tříkrálovým zpíváním, 

Studentským plesem či Majálesem (konečně jsme zase mohli!). Charitativně či ekologicky nás spojila 

Bílá pastelka, Sběr papíru, Úklid okolí školy (Ukliďme Česko) a Maraton psaní dopisů (organizuje 

Amnesty International). Poslední školní den pak celou školu spojil a prázdninově naladil Den s DofE.  
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Jednou z cílových skupin preventivního programu jsou i učitelé, pro ně byl připraven 

celodenní seminář Mgr. P. Váchy o vztazích ve třídě a třídním kolektivu, v druhé polovině školního 

roku pak proběhlo školení o Řešení mimořádných událostí a prevenci agrese ve školách.   

Jak již bylo zmíněno v úvodu, do druhého pololetí jsme vstupovali s novým, nečekaným 

tématem – válka na Ukrajině. Bylo potřeba o tomto tématu v hodinách otevřeně promluvit. Naším 

cílem bylo ošetřit emoce a bezmoc přetransformovat na pomoc, a to se povedlo – studenti kvarty 

zorganizovali sérii charitativních „bufíků“, výdělek 27 000 Kč pak odjeli předat stovce uprchlíků 

z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní na zámku v Bystrém. Studentka Miriam Kašparová (3P) přišla 

s nápadem zorganizovat koncert na podporu uprchlíků z Ukrajiny. Koncert, ve kterém účinkovali či 

pomáhali s organizací další studenti i učitelé naší školy, proběhl 26. 4. v naší aule.  

Náš preventivní program finančně podporuje Město Polička a Krajský úřad Pardubického 

kraje.   
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14 Výsledky kontrol, inspekční činnost ČŠI na škole 

Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2021 provedla prověrková 

komise ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2021 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 1. 

10. 2021. 

Preventivní požární prohlídky objektů Gymnázia Polička se uskutečnily ve dnech  

15. – 16. 12. 2021 a 15. - 16. 6. 2022. 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 16. 12. 2021 a 16. 6. 2022. 

Ve dnech 7. – 11. ledna 2021 se uskutečnil Interní audit, který byl zaměřen na využití 

prostředků na testování žáků v rámci COVID-19 v roce 2021. Sledována byla účelnost využití a 

řádného vykázání prostředků použitých na zajištění testování žáků školy v rámci ochrany zdravím 

během pandemie COVID-19. Kontrolovaným obdobím byl duben – prosinec 2021. Audit provedl 

interní auditor RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D.. Zpráva o zjištění vykonaného auditu ze dne 11. ledna 

2021 je uložena u ředitele školy.  

V měsíci dubnu 2022 bylo škole oznámeno zahájení o provedení kontroly plateb pojistného 

na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. dubna 2019 do současnosti. Kontrola byla zahájen 4. 

května 2022. Zjištěné nesrovnalosti drobného charakteru byla obratem vyřešeny. Protokol o kontrole 

vypracovaný 4. května 2022 je uložen u ředitele školy.  
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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 2021 

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:   4 

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 
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15 Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2021) 

Rozvaha 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 2021 2020 

Index 

2021/2020 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   927 872 1,06 

z toho:       

software 013 581 581 1 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 346 291 1,18 

        

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   156 601 156 601 1,15 

z toho:       

pozemky 031 1 214 1 214 1,00 

stavby 021 130 250 130 250 1,00 

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 9265 10 043 0,92 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 14 310 14 989 0,95 

        

Dlouhodobé pohledávky celkem   22    

Krátkodobé pohledávky celkem     0,00 

z toho:       

odběratelé 311 22 1 22,00 

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311     

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315  3   

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315     

pohledávky za zaměstnanci 335     

ostatní krátkodobé pohledávky 377     

        

Dlouhodobé závazky celkem       

Krátkodobé závazky celkem   3500 2 983 1,17 

z toho:       

dodavatelé 321 212 595 0,35 

ostatní krátkodobé závazky 378     
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Rozvaha 

 31.12.2021 31.12.2020 Index 2021/2020 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 

Hlavní 

činnos

t 

Hospodářsk

á činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářsk

á činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářsk

á činnost 

Náklady celkem   35945   32785    1,09   

z toho:              

Náklady z činnosti 

celkem   35945   32 785    1,09   

z toho:              

spotřeba materiálu 501 813   375    2,17   

spotřeba energie 502 928   940    0,98   

opravy a udržování 511 1   3        

Mzdové náklady 521 21855   20 066    1,08   

z toho:              

platy celkem 521 21712   19 901    1,09   

dohody celkem 521 143   165    0,86   

Odpisy 

dlouhodobého 

majetku 551 1712   1 510    1,13   

Ostatní náklady 549 263   363    0,72   

z toho:              

pojištění 549 4   23    0,33   

               

Výnosy celkem   35945   32 938    1,09   

z toho:              

Výnosy z činnosti 

celkem   1 804   1 651    1,09   

z toho:              

výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 601            

výnosy z prodeje 

služeb 602 439   213    2,06   

výnosy z pronájmu 603 61   62    0,98   

čerpání fondů 648 710   255    2,78   

ostatní výnosy z 

činnosti 649 374   505    0,74   

               

Výnosy vybraných 

místních vládních 

institucí z 

transferů 672 34131   31 277    1,09   

               

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění      153       
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Fondy 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 31.12.2021 

Finančně 

kryto 31.12.2020 

Finančně 

kryto 

Fondy celkem           

fond odměn 411     

FKSP 412 292 292 621 621 

rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného VH 413 153 153 42 42 

rezervní fond z ost. zdrojů 414 238 238 1 546 1 546 

fond investic 416 1 761 1 761 1 480 1 480 

 
 

Dotace Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2021 2020 

Index 

2021/2020 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 34254 31 277 1,21 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 32820 30 564 1,20 

v tom:     

Od zřizovatele celkem 3540 3 936 1,37 

z toho:     

provozní příspěvek 3510 3 703 1,06 

příspěvek na opravy a udržování     

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 30 80 7,00 

      

MŠMT celkem 29240 26 861 1,17 

z toho:     

dotace na přímé náklady 29144 26 721 1,16 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 96 139 2,63 

      

Ostatní NIV dotace celkem 70 200 1,70 

      

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 

celkem 1434 316 1,59 

v tom:     

MŠMT – projekty EU celkem 1434 315 1,61 

      

Ostatní NIV dotace celkem  1 0,11 

      

Investiční transfery a dotace celkem 700 226   

v tom:     

Od zřizovatele 700 226   

INV dotace od ostatních poskytovatelů      



Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 
 
 
 

63 

16 Školská rada 

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

David Šafář, Mgr. Marcela Šplíchalová. Na jednání byl jako host zván Mgr. Josef Dvořák. 

V novém složení proběhlo v uplynulém školním roce vzhledem k epidemiologické situaci 

jedno jednání školské rady. Na jednání 4. listopadu 2021 zvolila školská rada za svého předsedu Mgr. 

Marcelu Šplíchalovou. Školská rada rovněž aktualizovala jednací řád ze dne 14. 2. 2006 a schválila 

výroční zprávu Gymnázia Polička za školní rok 2020/2021.  
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17 Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

Projekt: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 

ve školním roce 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 se náš DofE tým rozrostl 

nejenom o nové účastníky, ale také zažil spoustu nových zážitků spojených s plněním mezinárodní 

Ceny vévody z Edinburghu. 

V září vyrazila skupinka čtyřčlenná bronzových Dofáků s názvem Slimáci na svoji expedici 

v okolí Litomyšle. Jejich cílem bylo mapování pověstí. Tentokrát nebyla úspěšná pouze samotná 

expedice, ale také expediční video, které vyhrálo v celostátní soutěži GasNetChallenge a Slimáci 

převzali ocenění přímo z rukou zástupců DofE a společnosti GasNet CZ dne 4. 4. 2022 v aule našeho 

gymnázia.  

V průběhu tohoto školního roku byla skupinka 8 Dofáků zapojena do projektu Buddy program 

v rámci něhož zlepšovali své znalosti němčiny formou online komunikace se studenty z Německa i 

Česka. Vyvrcholením celého projektu byla březnová (25. – 30. 3. 2022) stříbrno-bronzová expedice 

v Německu v oblasti Uckermark a následný pobyt v Berlíně. Naši studenti zvládli bravurně poměrně 

náročnou expedici vzhledem k ročnímu období ale také vzhledem k tomu, že na cestu vyrazili ve 

smíšených skupinkách s německými studentkami, kde bylo potřeba zvládat komunikaci v německém 

jazyce. Proto byl následný pobyt v Berlíně zaslouženou odměnou pro tyto statečné Dofáky.  

18. 5. 2022 v Domě hudby při Pardubické konzervatoři převzalo 6 našich studentek svá 

bronzová ocenění z rukou výkonného ředitele programu DofE v České republice pana Tomáše 

Vokáče.  Byly to Andrlíková Anna, Popelková Lucie, Jelínková Julie, Dvořáková Anežka, Klimešová 

Veronika a Horáčková Eva. A nejen to. V rámci této ceremonie se Anna Andrlíková a Anna 

Homolková představily jako skvělé prezentérky Buddy programu, který v tomto školním roce v rámci 

DofE absolvovaly. Jejich prezentační dovednosti uplatnily také na Setkání ředitelů středních škol 

Pardubického kraje 13. 6. 2022 na Seči, kde ředitele seznámily společně s koordinátory DofE nejen 

s Buddy Programem, ale s celým konceptem DofE. 

Na konci školního roku 29. 6.2022 jsme uspořádali pro naše studenty Den s DofE. Zúčastnili 

se také Dofáci z gymnázií ze Svitav a z Nového Města na Moravě. V rámci tohoto dne studenti 

absolvovali různé workshopy vztahující se k jednotlivým oblastem DofE. Pro studenty se podařilo 

připravit celkem 25 skvělých workshopů, které zahrnovaly například umění výroby kávy, povídání o 

práci Lékařů bez hranic, výtvarné tvoření, balet či cestovatelkou besedu.   
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Výměnný pobyt studentů s partnerskou školou v Tangermünde 

Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnila odložená návštěva našich studentů v partnerské 

škole v Tangermünde. V září odjelo i navzdory covidovým opatřením na týdenní pobyt do spolkové 

země Sasko – Anhaltsko 10 studentů. O své vzpomínky na pobyt v Tangermünde se podělily 

studentky sexty: 

V týdnu od 20 – 26. září jsme navštívili Sasko-Anhaltsko. V pondělí jsme opustili v brzkých 

ranních hodinách Poličku a do cílového města Tangermünde jsme dorazili i díky „přesnosti“ 

Deutsche Bahn až o půl deváté večer. Na nádraží nás čekaly hostitelské rodiny a první noc ve znamení 

nervozity a strachu. 

Hned druhý den jsme se spolu s našimi německými partnery vydali do školy a byli jsme 

přítomni ve dvou vyučovacích hodinách. Měli jsme tak možnost udělat si představu o tamním 

vzdělávání. Odpoledne nás pak čekala prohlídka historického centra města a odpoledne jsme 

absolvovali turnaj v kuželkách. 

Středu jsme celou strávili ve městě Stendal. Zde jsme navštívili muzeum J. J. Winckelmanna, 

německého archeologa. Součástí návštěvy muzea byla i interaktivní část – zahráli jsme si několik her 

z období starověku a vyrobili jsme si z kůže a kamínků obdobu dnešní hry „Mlýn“. 

Čtvrtek a pátek zamířily naše kroky do města Magdeburg, které jsme důkladně prošli a jeho 

okolí jsme si mohli prohlédnout z paluby výletní lodi. Absolvovali jsme také informativní přednášku 

o studiu na místní univerzitě. 

Ve čtvrtek večer jsme se setkali konečně s našimi skvělými učiteli a v sobotu jsme pak všichni 

společně vyrazili do toužebně očekávaného Hamburku. Prohlédli jsme si nejen centrum města, ale 

došlo i na nákupy dárků a suvenýrů a na závěr jsme zavítali do Muzea voskových figurín. 

Týden jsme si opravdu užili, poznali běžný život v jiné rodině a načerpali jsme spoustu nových 

zkušeností nejen v oblasti jazyka. 

studentky sexty 
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18 Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Projekt: ERASMUS+  

Ačkoliv nás ještě situace způsobená pandemií 

potrápila, podařilo se projekt ELLE (European Lifelong 

Learning for Everyone) 2019-1-CZ01-KA101-060284, prodloužený do 31. 5. 2022, dovést do 

zdárného konce. Proběhlo množství změn konzultovaných s Domem zahraničních služeb, kurzy a 

plány se často nečekaně měnily. Vše se ale díky zkušenostem a flexibilitě účastníků podařilo 

zvládnout a v červnu 2022 jsme podali závěrečnou zprávu národní agentuře. 

Účastník/ci Termín Země Náplň kurzu 

Mgr. E. Jiroušová říjen 2022 Irsko Language methodology course 

(Metodický kurz pro ucitele cizích 

jazyků) 

Mgr. J. Galgociová 

Mgr. J. Šťastná 

Mgr. M. Šplíchalová 

Ing. M. Bartoš 

říjen 2022 Irsko Language course (Jazykový kurz) 

Mgr. M. Jakubcová duben 2022 Irsko General metodology course 

(Metodický kurz pro učitele) 

Mgr. L. Král květen 2022 Irsko General metodology course 

(Metodický kurz pro učitele) 

Mgr. J. Dvořák květen 2022 Slovensko Job shadowing – management 

(Stínování – management školy) 

Mgr. O. Prokopová květen 2022 Malta Language methodology course 

(Metodický kurz pro ucitele cizích 

jazyků) 

Na individuální projekty ERASMUS+ se nám 

navíc podařilo navázat institucionální akreditací školy, 

která nám byla po žádosti z října roku 2021 udělena 

v únoru 2022 pod číslem 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000045067. Ta nám zajišťuje financování 

projektů až do roku 2027. Navíc jsme velmi rádi, že se nám do programu podařilo zapojit i žáky, což 

jsme viděli jako jeden z našich hlavních cílů. V příštím školním roce bychom tak měli uspořádat šest 

mobilit pedagogů, čtyři mobility žáků a jednu přípravnou návštěvu.   
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19 Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

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

Díky grantu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhal na naší škole již 

třetím – posledním – rokem projekt STO (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015966). V rámci 

plnění projektových aktivit proběhly v prvním pololetí semináře a školení dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků zaměřené na klima školy, osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a ICT 

gramotnost. Kromě kurzů byla realizována vzájemná spolupráce mezi pedagogy naší školy, 

tandemová výuka, sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv jiné školy, či stáž na 

odborném pracovišti. Pro žáky jsme organizovali také extrakurikulární aktivity, jako projektové dny 

mimo školu, badatelsky a jazykově zaměřené kluby, nebo doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem.  

I-KAP II 

Z naší strany probíhaly úkoly stanovené projektem podle plánu, ačkoliv byl stále částečně 

poznamenán probíhající pandemií. 

V průběhu školního roku byl organizován přírodovědný kroužek ve spolupráci se ZŠ Na 

Lukách. Skupina pedagogů pracujících na projektu se sešla na třech vzdělávacích setkáních, která 

jsme zorganizovali na Gymnáziu. Jeden pedagog se zúčastnil školení zorganizovaného RRAPK. 

Proběhly dva projektové dny, kterých se zúčastnili žáci partnerských základních škol. Projektové dny 

byly hodnocené pedagogy základních škol jako přínosné a podle nadšených ohlasů je vnímali velmi 

dobře i žáci. 

Spolupráce s RRAPK probíhá korektně a pravidelně. Ze strany agentury se však nedaří 

vyhlašovat a uzavírat výběrová řízení tak, aby do školy proudilo vybavení, které mělo být pořízeno. 

Pro organizaci a průběh projektu tak využíváme stávající vybavení školy. 
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20 Další aktivity školy  

Elixír do škol 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala na naší škole devátým rokem pravidelná setkání 

regionálního centra Elixíru do škol v klasickém prezenčním stylu jen mírně ovlivněném covidovými 

opatřeními. Jednou měsíčně si tak učitelé fyziky z okolních základních a středních škol měli možnost 

vyzkoušet zajímavé náměty a pokusy do výuky, vyrobit si jednoduché pomůcky a především sdílet 

společně zkušenosti a postřehy ze své učitelské praxe. Témata a stručná dokumentace jednotlivých 

setkání jsou ke zhlédnutí na webových stránkách centra. Tradiční společná konference Elixíru do škol 

pro účastníky ze všech regionálních center byla v tomto školním roce nahrazena přípravou a účastí 

na mezinárodním festivalu přírodovědného a technického vzdělávání Science on Stage 24. – 27. 3. 

2022 v Praze. Zde naší školu reprezentoval vedoucí regionálního centra v Poličce RNDr. Miroslav 

Jílek, Ph.D. se stánkem Kinematika s Ozoboty. 

 RNDr. Miroslav Jílek, PhD. 

 vedoucí centra Elixír do škol v Poličce 

ECDL – European Computer Driving Licence 

Gymnázium Polička je 

akreditovaným testovacím střediskem 

ECDL. Koncept ECDL představuje dnes 

již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií. Nabízí 

mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění úrovně 

digitálních znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Koncept ECDL 

definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který 

odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné 

informační společnosti (digitální gramotnost). Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu 

ECDL je definován sylaby. 

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

Tomáše Dudka, Ing. Miroslava Bartoše, Ing. Luboše Slezáka a Ing. Ondřeje Klimeše). Ve školním 

roce 2021/2022 se podařilo pěti žákům naší školy získat certifikát ECDL Core, který je určen 

uživatelům, jež úspěšně složí zkoušky ze sedmi různých modulů. 

 Ing. Tomáš Dudek 

 Administrátor projektu ECDL na Gymnáziu Polička 

  

https://elixir-do-skol-rc-policka.webnode.cz/
https://www.elixirdoskol.cz/l/science-on-stage-2022/
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MAKERS na gymnáziu v Poličce 

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou Polička probíhal nadále kroužek MAKERS. 

Studenti se zabývali tématy jako 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. I když to na první pohled vypadá na 

čistě „technické záležitosti“, často se pohybovali v oblasti přírodních věd (hledali inspiraci „v 

přírodě“, nalézali analogie mezi živými systémy a robotickými systémy,  porovnávali naše senzorické 

schopnosti s elektronickými senzory, pro interakci s elektronikou využívali specifických vlastností 

našich smyslových orgánů ap.). Studenti pod dohledem vedoucího kroužku Tomáše Feltla také 

pracovali s technologickou stavebnicí INFENTO 

https://www.gympolicka.cz/aktuality/makers-a-cas-pro-neobycejne-zazitky/ 

 

https://www.gympolicka.cz/aktuality/makers-a-cas-pro-neobycejne-zazitky/
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21 Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

• Organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství ukončila na 

škole svoji činnost.  

• 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. Spolek je organizátorem studentského 

plesu, který by bez jeho pomoci v žádném případě nemohl proběhnout. 

• 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. Tuto spolupráci škola využívá především prostřednictvím 

odborných přednášek, které zajišťují vysokoškolští vyučující.  

• 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, ZŠ Bystré, ZŠ Pomezí, ZŠ Lubná 

• SOU a SOŠ Polička a 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 


