Výroční zpráva
2011/2012

Slovo úvodem
V roce 2012 uplynulo 115 let od založení našeho gymnázia. Oslavy tohoto významného výročí proběhly v sobotu 23.
června 2012 za účasti představitelů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupců Pardubického kraje,
Města Jevíčka a dalších hostů. Po slavnostním zasedání v aule školy se konal slavnostní průvod od budovy gymnázia
na Palackého náměstí. K výročí vydala škola almanach a seznam všech abiturientů gymnázia od roku 1904.
Ve školním roce 2011/2012 pokračovala pátým rokem výuka podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia v Jevíčku pro osmileté gymnázium a třetím rokem byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. Tento program byl vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Od školního roku 2009/20010 výuka na naší škole probíhá podle dobíhajících učebních plánů a dvou školních vzdělávacích
programů pro osmileté a čtyřleté gymnázium. V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 se podařilo naplnit
pouze dvě třídy čtyřletého gymnázia, třída osmiletého gymnázia se neotvírala. Ve školním roce 2012/2013 bude na
gymnáziu 12 tříd, z toho 7 tříd čtyřletého gymnázia a 5 tříd osmiletého gymnázia.
Ve školním roce 2011/2012 žáci gymnázia skládali maturitní zkoušku podle nové legislativy. Maturitní zkouška byla
rozdělena na část společnou, kterou zadával stát, a část profilovou, kterou zadávala škola.
Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali žákům
ve školním roce 2011/2012.
RNDr. Dag Hrubý
ředitel gymnázia

Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
Školní rok 2011/2012 byl zahájen pod vedením ředitele školy RNDr. Daga Hrubého a zástupce ředitele Mgr. Jiřího
Janečka. Od 1. 8. 2012 nastoupila na místo ředitele školy Mgr. Lucie Škvařilová. Ve škole pracovalo 49 zaměstnanců,
z toho 31 učitelů, 3 vychovatelky domova mládeže a 15 provozních zaměstnanců, z toho 3 pracovnice ekonomického
oddělení, 1 správce budov, 5 kuchařek, 3 pomocné kuchařky, 3 uklízečky a 1 bezpečnostní pracovník. Výuku zahájilo
309 žáků v 13 třídách. V následující tabulce je uveden přehled prospěchu a absence od školního roku 1992/1993.
Školní rok
1992 - 1993
1993 - 1994
1994 – 1995
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 – 1998
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011- 2012

Počet
282
310
310
308
281
265
286
302
357
389
402
404
401
395
392
394
395
391
360
309

Prospěch
1,83
1,81
1,83
1,80
1,89
1,89
1,76
1,82
1,78
1,78
1,75
1,84
1,84
1,78
1,85
1,83
1,79
1,79
1,82
1,85

Vyznamenání
74
92
80
91
72
71
91
86
80
103
120
118
119
125
96
99
107
121
91
80

%
26,24
29,68
25,90
29,55
25,62
26,80
31,82
28,48
22,40
26,48
29,85
29,21
29,67
31,65
24,48
25,12
27,08
33,52
25,27
25,89

Absence
83,60
84,20
84,70
97,37
87,12
75,41
81,18
88,35
94,76
92,03
104,47
107,14
109,17
103,69
103,94
99,85
102,60
107,74
112,46
116,59

Maturitní zkoušku skládalo 79 žáků ze tříd 4. A, 4. B a 8. S, z nichž 3 studenti neprospěli v některé zkoušce ve společné části maturitní zkoušky, 1 žákyně současně neprospěla v profilové části maturitní zkoušky. Opravné zkoušky
úspěšně vykonali v měsíci září. Dva žáci nebyli k maturitní zkoušce v jarním termínu připuštěni, 1 z nich konal maturitní zkoušku v podzimním termínu a neprospěl v jedné zkoušce společné části maturitní zkoušky. Předsedou zkušební komise ve třídě 4. A byl Mgr. Petr Štorek, učitel Gymnázia ve Vysokém Mýtě, předsedou zkušební komise ve třídě
4. B byl Mgr. Jaromír Kroužil, učitel Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl, předsedkyní zkušební komise ve třídě
8. S byla Mgr. Zdeňka Kmentová, učitelka Gymnázia v České Třebové. Slavnostní vyřazení absolventů proběhlo v aule
gymnázia. Za město se předávání maturitních vysvědčení zúčastnil člen rady zastupitelstva Města Jevíčka diplomovaný umělec Dušan Pávek, za Sdružení rodičů Eva Fellnerová a ing. Petra Mazalová, za školskou radu gymnázia její předseda Mgr. Petr Mazal.
Přijímací řízení na vysoké školy a vyšší odborné školy dopadlo dobře. Celkový přehled uvádí následující tabulka:

VŠ
VOŠ
Jaz. škola
Praxe

8. S

%

4. A

%

4. B

%

Škola

%

24
0
0
1
25

96
0
0
4

21
1
2
2
26

80,77
3,85
7,69
7,69

26
0
0
1
27

96,29
0
0
3,70

71
1
2
4
78

91,03
1,28
2,56
5,13

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 bylo přijato 31 žáků do čtyřletého studia. Ve školním roce
2012/2013 bude na škole celkem 12 tříd, z toho 5 tříd osmiletého studia a 7 tříd čtyřletého studia. Pedagogický sbor
je stabilizován. V měsíci červnu proběhla oslava 115. výročí založení školy, soustředění nejlepších řešitelů Matematické olympiády z celé ČR a v době prázdnin řada akcí na domově mládeže. Mezi nejvýznamnější akce patřila Letní škola
Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Poděkování si zaslouží pracovníci domova mládeže a ekonomického oddělení,
kteří se na těchto akcích významně podíleli.
RNDr. Dag Hrubý
ředitel gymnázia

Zpráva o činnosti komise českého jazyka za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Zdeňka Valčíková
Členové komise:
Jaromír Baranok, Robert Jordán, Jana Sedláčková, Lucie Škvařilová, Tereza Zahradníková
Exkurze, přednášky a návštěva divadelních představení
Gymnázium i v tomto školním roce spolupracovalo s Městskou knihovnou v Jevíčku. Žáci třídy 1. B se seznámili
s knižním fondem knihovny a s pravidly půjčování knih. Z. Valčíková ve spolupráci s knihovnou zajistila besedu s
Ivonou Březinovou, autorkou knih pro děti a mládež. Beseda se uskutečnila v říjnu a zúčastnily se jí třídy 3.S, 4.S a 1.B.
Naši školu navštívila také doc. PhDr. Jaroslava Janáčková Csc., žákům 2. ročníků vyššího gymnázia přednášela o
Boženě Němcové. V květnu Z. Valčíková v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny zajistila přednášku PhDr. Radky
Slezákové z Eurocentra Pardubice na téma Příležitosti pro mladé v EU.
Organizujeme také zájezdy jednotlivých tříd do divadla Polárka v Brně. Rezervaci představení zajistila J. Sedláčková.
V říjnu třídy 2.A a 6.S navštívily představení Z jedné a druhé kapsy, třídy 3.S a 4.S představení Čarodějův učeň. V
prosinci zhlédly třídy 3.B a 7.S představení Manon Lescaut, v lednu navštívily třídy 3.A a 5.S představení Z jedné a
druhé kapsy a v dubnu třídy 1.B a 2.B viděly představení Starořecké báje a pověsti. V listopadu zajistila L. Škvařilová
návštěvu večerního představení Tři mušketýři v Městském divadle v Brně.
Soutěže
V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích se olympiády zúčastnilo 25 žáků. Do
okresního kola postoupila v I. kategorii Aneta Zezulová ze 3.S a Anežka Hegerová ze 4.S, ve II. kategorii postoupil
Daniel Richter z 3.A a Kateřina Jarkovská ze 7.S. V okresním kole, které se konalo v březnu, se nejlépe umístila
Kateřina Jarkovská, která získala 3. místo, Anežka Hegerová obsadila 6. místo a Aneta Zezulová 9. místo. V dubnu se
konalo krajské kolo. Kateřina Jarkovská v II. kategorii obsadila 9. místo.
Žáci se také zúčastnili řady literárních soutěží. Největšího úspěchu dosáhla Dorota Lexová ze 4.S, která získala
v celostátní soutěži Malá Proseč Terézy Novákové 2. místo.
Testování a projekty
V rámci projektu NIQES proběhlo testování žáků kvarty. 7. června se uskutečnilo testování z českého jazyka a
literatury. V základním testu byla úspěšnost 83 % (republika 70 %). I výsledky dílčích testů se pohybovaly nad
republikovým průměrem, někteří žáci dosáhli úspěšnosti 100%.
Třídy 3.S a 4.S pracovaly v rámci hodin českého jazyka a literatury na projektech Literatura v běhu času, třída 4.S
v rámci projektu Média a my vytvořila časopis.
Z. Valčíková se stala patronem projektu Studenti čtou a píší noviny, který organizuje Mladá fronta DNES. Řada našich
žáků psala články do novin. Texty Petry Javůrkové z 6.S a Michaely Fickerové z 2.A byly v Mladé frontě DNES
uveřejněny.
Maturitní zkoušky
Vyučující se snažili zodpovědně připravit žáky na společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.
Celkem maturovalo 78 žáků. Kromě jedné žákyně všichni volili základní úroveň zkoušky.
Další činnost komise
L. Škvařilová, T. Zahradníková a 3 žáci gymnázia se zúčastnili konference Mediální výchova na gymnáziích, kterou
organizoval KONEP Pardubice.
Vyučující českého jazyka mohou získávat nové poznatky z časopisů Tvar, Host a Český jazyk a literatura. Členové
komise v průběhu roku konzultovali činnost na společných schůzkách. Řešila se hlavně problematika společné části
maturitní zkoušky, organizace olympiády a zapojení do literárních soutěží.
Konzultace se uskutečňovaly podle potřeby, nepravidelně – žáci konzultovali se všemi vyučujícími českého jazyka.
Zdeňka Valčíková

Zpráva o činnosti komise anglického jazyka za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Josef Huf
Členové komise:
Jan Hrazdira, Luděk Rygl, Petr Veselka, Jana Hrazdirová, Elena Mazurová
Na počátku školního roku všichni vyučující vypracovali tematické plány, ve kterých uvedli podmínky klasifikace pro
jednotlivé třídy podle platných učebních osnov a se zřetelem k používaným učebnicím schváleným na schůzce komise
v závěru školního roku 2010/2011. Vyučující maturitních ročníků zveřejnili maturitní otázky do konce září 2011. Vyu-

čující zajišťovali nákup jazykových učebnic pro žáky ve svých třídách od velkododavatelů (ILC Brno, INFOA Dubicko),
čímž pro ně získávali výrazné slevy (cca 15% z maloobchodních cen).
Všichni vyučující poskytovali na vyžádání konzultace svým žákům a doučovali slabší žáky.
Někteří členové komise využívají webových stránek www.oup.com/elt/headway pro procvičování učiva hlavně
v humanitních třídách v Gillette centru. Žákům byly představeny i další internetové stránky vhodné pro procvičování
znalostí anglického jazyka, jejichž seznam je uveden a průběžně doplňován na webové stránce kabinetu anglického
jazyka.
Multimediální učebna Gillette English Centre byla pravidelně využívána při výuce anglického jazyka všemi vyučujícími
angličtiny. Josef Huf zajišťoval provoz Gillette centra v dopoledních hodinách pro žáky.
Soutěže
Komise anglického jazyka provedla na konci ledna školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Celkově soutěžilo 24 žáků ve dvou kategoriích a navíc soutěžili i žáci Základní školy Jevíčko v nižších kategoriích. V jednotlivých kategoriích zvítězili: Tulek (4S) a Weiglová (3B). Vítězové a Zezulová (7S), která se umístila na druhém místě ve třetí
kategorii, se zúčastnili okresního kola. Pro nižší kategorie se toto odehrálo na ZŠ TGM v Litomyšli. Michal Tulek se
umístil na třetím místě. Okresní kolo pro vyšší gymnázium, které připravil Josef Huf, proběhlo v únoru v Gillette Center for English na Gymnáziu v Jevíčku. Mezi 16 žáky středních škol okresu Svitavy obsadila Marie Zezulová 3. místo a
Nikola Weiglová 10. místo. Marie Zezulová obsadila v krajském kole, které pořádalo Gymnázium Dašická
v Pardubicích, 9. místo.
Exkurze
V závěru dubna se uskutečnil Luďkem Ryglem a Janou Hrazdirovou připravený výlet do Anglie
a Walesu, kterého se účastnilo 45 žáků školy. I přes deštivé počasí se zájezd všem účastníkům líbil i díky bezproblémové komunikaci s rodinami, u kterých byli studenti ubytováni.
Maturitní zkoušky
Vyučující v maturitních třídách připravili 3. část pracovních listů společné části maturitní zkoušky na základní i vyšší
úrovni. Vyučující v maturitních třídách ve spolupráci s Jiřím Janečkem vytiskli a zkompletovali tyto pracovní listy pro
základní i vyšší úroveň pro každou třídu. Maturitní zkoušku z anglického jazyka ve třídách 4A, 4B a 8S konalo celkem
69 žáků. Z toho 24 konalo profilovou zkoušku s průměrným prospěchem 2,42, 2 žáci byli hodnoceni výborně, 13 chvalitebně, 6 dobře, a 3 dostatečně. Společnou část maturitní zkoušky úspěšně vykonalo na základní úrovni všech 42
žáků, na vyšší úrovni 3 studenti. 13 studentů bylo hodnoceno výborně, 21 chvalitebně, 9 dobře a 2 dostatečně. Průměrný výsledek didaktického testu byl 77,55 % a písemného projevu 88,14 %.
Další vzdělávání
Vyučující se průběžně vzdělávali četbou odborných a metodických publikací a seznamovali se s novými trendy ve
výuce anglického jazyka, a to i prostřednictvím Internetu. Členové komise se také vzdělávali na přednáškách a seminářích. Josef Huf absolvoval na konci srpna vzdělávací akci Destination – Grammar and Everything Else v Olomouci.
Josef Huf, Petr Veselka, Luděk Rygl a Jan Hrazdira získali osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele PUP
společné části maturitní zkoušky maturitní zkoušky po absolvování e-learningového školení v průběhu školního roku.
Jan Hrazdira je zapojen do projektu Cizí jazyky interaktivně – výuky Aj s využitím interaktivní tabule.
Projekty
V průběhu druhého pololetí se všechny třídy zapojily do ověřování projektu Cizí jazyky interaktivně a absolvovaly
minimálně jednu vyučovací hodinu v multimediální učebně. Na začátku června proběhlo ověřování znalostí žáků 9.
tříd NIQES, které na počítačích v multimediální učebně provedla kvarta i v anglickém jazyce s celkovým výsledkem
56,2%, což ji řadí mezi průměr testovaných škol. Josef Huf připravil přijímací zkoušku nanečisto z anglického jazyka a
konzultoval přípravu přijímací zkoušky se společností SCIO.
Přehled odebíraných časopisů: Cizí jazyky, Bridge (zdarma – díky předplatnému studentů), Forum (dar velvyslanectví
USA).
Josef Huf

Zpráva o činnosti komise cizích jazyků za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Jana Janečková
Členové komise:
Vladimír Macků, Elena Mazurová Zemánková, Lucie Škvařilová, Dita Šponerová, Tereza
Zahradníková

Komise sdružuje vyučující čtyř jazyků /N, F, R, L/. Počet členů komise se v tomto školním roce nezměnil, ale změnilo
se složení komise. Po šestnáctiletém působení na gymnáziu ukončil pracovní poměr Petr Pávek a po mateřské
dovolené se vrátila Elena Mazurová Zemánková. Komise se v průběhu roku sešla pětkrát, a to podle aktuálních
potřeb.
Soutěže
Tak jako v letech minulých, tak i letos zorganizovali vyučující školní kola konverzačních soutěží a olympiád ve všech
cizích jazycích. V lednu 2011 připravila Dita Šponerová školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém kategorie III. První místo obsadil Daniel Richter ze třídy 3. A. Vítězstvím v okresním i krajském kole si zajistil postup
do celostátního kola v Praze. V únoru 2011 se uskutečnilo školní kolo olympiády v ruském jazyce – kategorie SŠ II.
Soutěž zorganizovala Jana Janečková. V témže měsíci proběhlo krajské kolo olympiády v ruském jazyce v Hlinsku v
Čechách, kde Marek Žouželka, vítěz školního kola, na medailová umístění nedosáhl. V únoru 2011 se konalo školní
kolo konverzační soutěže v jazyce francouzském, ve kterém zvítězily Michaela Fickerová ze 2. A v kategorii l. a Nikola
Pospíšilová ze 4. S v kategorii II. Lucie Škvařilová připravila v lednu pro žáky školní kolo olympiády v latině CERTAMEN
LATINUM. Vítězka školního kola Lucie Dostálová ze 4. A se v zemském kole umístila na 4. místě a postoupila do kola
celostátního.
Exkurze
Členové komise uspořádali pro studenty exkurzi a poznávací zájezd. V říjnu zorganizoval V. Macků tradiční exkurzi
do Vídně s prohlídkou Hundertwasserhausu, Schönbrunnu, Hofburgu a Prátru, v dubnu zajistila Dita Šponerová
s partnerskou školou Mittelschule Bőhlen zájezd do zemí Beneluxu.
V dubnu 2012 navštívila Jana Janečková se studentkami ze 3. B a 5 .S Střední školu při velvyslanectví RF v Praze, kde
byl u příležitosti dne otevřených dveří připraven zajímavý program jak pro učitele, tak i pro studenty.
Maturitní zkoušky
V týdnu od 21. května proběhly ústní maturitní zkoušky. Ve společné části maturitní zkoušky z německého jazyka
maturovali 4 žáci, z francouzského jazyka 1 žákyně - všichni si zvolili nižší úroveň. Profilovou zkoušku z francouzského
jazyka vykonali 3 žáci, z německého jazyka 4 žáci a z ruského jazyka 5 žáků. Všichni žáci úspěšně odmaturovali.
Projekty
Dita Šponerová a Lucie Škvařilová jsou zapojeny do projektu Cizí jazyky interaktivně. V rámci projektu se zúčastnily
seminářů týkajících se tvorby výukových materiálů za použití interaktivní tabule a vytvářejí výukové materiály
z německého jazyka a latiny pro výuku s využitím interaktivní tabule. Lucie Škvařilová spolupracuje s organizací
Circulus Pragensis Latinum. Jana Janečková spolupracovala s nakladatelstvím KLETT na evaluaci učebnice ruštiny pro
střední školy KLASS 3.
Komise odebírá časopis Давай.
Jana Janečková

Zpráva o činnosti komise společenských věd za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Jaromír Baranok
Členové komise:
Jan Hrazdira, Robert Jordán, Jana Sedláčková, Lucie Škvařilová, Zdeňka Valčíková
Exkurze a přednášky
V prosinci se uskutečnila exkurze žáků druhých ročníků do PS PČR, organizovali J. Hrazdira a J. Hrazdirová.
V květnu 2012 se konala exkurze žáků gymnázia v rámci projektu Kraj uhlí a železa (Technické muzeum Tatra
v Kopřivnici, hornické muzeum LANDEK PARK a NKP Dolní Vítkovice). Exkurzi zorganizoval Jaromír Baranok. Žáci tříd
3. A, 3. B a 7. S navštívili Krakov a Osvětim. Zajistili: Jan Hrazdira a Adam Wiltsch.
V květnu se žáci zúčastnili přednášky PhDr. Radky Slezákové z Eurocentra Pardubice na téma Příležitosti pro mladé
lidi v EU. V červnu se uskutečnila přednáška PhDr. M. Hrazdirové a Mgr. V. Tvrdíkové pro žáky 6. S o činnosti pedagogicko-psychologické poradny a měření IQ.
Soutěže
V listopadu 2012 se žáci 3. a 4. ročníku zapojili do celostátní filozofické soutěže "Nebojme se myslet". V prosinci 2011
proběhlo školní kolo Olympiády z dějepisu, organizace školního kola byl pověřen Jaromír Baranok. Do okresního kola,
které se konalo v únoru 2012 ve Svitavách, postoupil žák 4. S Přemysl Veselý a umístil se v něm na 2. místě. V krajském kole soutěže skončil na 13. místě.

Organizace projektů
V listopadu se v rámci projektu nadace Člověk v tísni Příběhy bezpráví – komunistické Československo konala
projekce dokumentárního filmu Ztracená duše národa. Projekce filmu byla součástí projektu pro žáky předmětu
historický seminář na téma život v totalitním Československu. Projekt připravili Jaromír Baranok a Zdeňka Valčíková.
V březnu a květnu 2012 se konaly semináře pro koordinátory projektu Nauč se učit – Nautilus pořádané společností
SCIO, koordinátorem pro Gymnázium Jevíčko se stal Jaromír Baranok.
V květnu 2012 byl ve třídě 5. S realizován projektový týden Jevíčko. V předmětu dějepis se do projektu zapojil Jaromír
Baranok. V květnu 2012 proběhl projektový víkend Kraj uhlí a železa, v předmětu dějepis se do projektu zapojil Jaromír Baranok.
Maturitní zkoušky
V květnu proběhly maturitní zkoušky. Z dějepisu maturovalo 8 žáků. Vyučujícími a zároveň zkoušejícím byli ve 4. A
Zdeňka Valčíková, ve 4. B Jaromír Baranok a v 8. S Robert Jordán.
Ze základů společenských věd (ZSV) maturovalo 33 žáků, zkoušejícím byl Jan Hrazdira (4. A, 4. B, 8. S). Maturitní
zkoušky z dějepisu a ZSV úspěšně vykonali všichni žáci.
Další vzdělávání
V lednu se Jaromír Baranok účastnil semináře Učení na míru. V březnu 2012 proběhlo v Pardubicích školení na zavádění multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení a sjednocování
1914 - 2009“ - účastník: Jaromír Baranok.
Další činnost komise
V září byl vypracován plán práce komise společenských věd, jeho hlavní cíle byly v průběhu roku splněny.
Žáci byli seznámeni s konzultačními hodinami jednotlivých vyučujících tak, jak byly stanoveny v plánu práce komise
společenských věd pro tento školní rok. Členové komise poskytují konzultace podle potřeb žáků v průběhu školního
roku.
Ve výuce byly využity materiály poskytnuté společností Člověk v tísní zaměřené na problematiku problémů třetího
světa, národnostních menšin, rasismu, holocaustu. S organizací spolupracovali Jaromír Baranok a Lucie Škvařilová.
Odebírán časopis Dějiny a současnost.
Jaromír Baranok

Zpráva estetické komise za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Jana Sedláčková
Členové komise:
Jana Janečková
Exkurze, koncerty, výstavy
Jako každý rok jsme uspořádali několik exkurzí, např. do Brna do firmy JANEKO, cimbálové a klavírní dílny,
do Kapucínské hrobky v Brně, na Mladou Smetanovu Litomyšl, kde jsme letos měli možnost slyšet hrát Pavla Šporcla,
jako hvězdu celého víkendu.
I letos se nám podařilo zajistit několik velmi zajímavých koncertů pro naše žáky. Za zmínku stojí Komorní filharmonie z
Pardubic, manželé Kocurkovi, multiinstrumentalista Luděk Zenkl, Supershow Malohanácké muziky, kde účinkovala
řada našich současných, ale i bývalých žáků gymnázia.
Navštěvujeme s žáky také výstavy pořádané městem Jevíčko, např. Foto výstavu Jana Košťála, amatérských fotografů
pana Šustra a pana Christa.
I v letošním roce jsme před Vánocemi uspořádali projekt Vánoční hrátky, kde si žáci i návštěvníci mohli vyrobit vánoční
drobnosti pro své nejbližší, jako každoročně byl připraven punč a atmosféru umocnila tentokrát živá hudba našich
žáků. Pro všechny žáky na konci roku zajistila Mgr. Jana Janečková divadelní představení „Na druhé židli“, ve kterém
účinkovali žáci našeho gymnázia.
Soutěže
Naši žáci se také zúčastnili několika soutěží. Ve fotografické soutěži Podorlicko- Příroda lesa v kategorii černobílá
fotografie získal 1. místo Daniel Cigánek ze 3. B a v kategorii barevná fotografie získal 3. místo Jan Košťál z 8. S. V
soutěži Krása podzimu v kategorii 8. - 9. tříd získala 1. místo Aneta Zezulová, 3. místo Tereza Švecová a Jana
Komoňová, všechny tři jsou ze třídy 3. S. V pěvecké soutěži v kategorii 9. tříd získal Viktor Ille 1. místo a Michaela
Jeřábková 3. místo, oba jsou ze třídy 4. S. A v kategorii gymnázií se Julie Junková ze 3. B umístila na 1. místě.
Mgr. Jana Sedláčková

Zpráva o činnosti komise matematiky za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Helena Hufová
Členové komise:
Miluše Hrubá, Dag Hrubý, Alena Luňáčková, Petr Mikulášek, Lukáš Müller
Členové komise se scházeli v průběhu školního roku podle potřeby. Řešili jsme aktuální problémy, připravovali a
vyhodnocovali soutěže, připravovali jsme studenty na okresní a krajská kola matematické olympiády a na další
mimoškolní soutěže. Výuka probíhala plně aprobovaně podle platných učebních osnov a ŠVP. Dle možností si
studenti vyzkoušeli výukové vzdělávací programy na počítačové síti. K rozšíření odborných znalostí využili vyučující
tyto odborné časopisy: Učitel matematiky, Matematika, fyzika, informatika a Matematicko-fyzikální rozhledy.
Vyučující poskytovali pravidelné konzultace studentům ve vymezených hodinách a pomáhali jim při přípravách na
soutěže a při řešení prospěchových problémů. Ke státní maturitě z matematiky se v letošním školním roce přihlásilo
30 žáků (z toho 2 žáci nebyli připuštěni) a 5 žáků maturovalo ve školní profilové části.
V září jsme připravili plán práce komise matematiky, naplánovali přednášky a konzultace, předběžně stanovili termíny
soutěží, seznámili se s termíny okresních kol matematické olympiády.
Soutěže
Během zimních měsíců jsme pro studenty uspořádali již 7. ročník turnaje v řešení Sudoku. Soutěžilo se opět ve dvou
kategoriích – v kat. A pro žáky nižšího gymnázia zvítězila K. Badalová ze 4. S a v kat. B pro žáky vyššího gymnázia a
čtyřletého studia H. Krajíčková ze 6. S. Absolutního vítězství dosáhla H. Krajíčková. Obě žákyně byly odměněny
věcnými cenami, které věnovalo SRPS. Pět žáků reprezentovalo v březnu naši školu v Regionálním přeboru v Sudoku
ve Vysokém Mýtě. H. Krajíčková ve své kategorii opět zvítězila a jako družstvo vybojovali studenti 2. místo v kategorii
středních škol.
Žáci nižšího i vyššího gymnázia se zapojili do řešení úloh 61. ročníku MO. Školní kola probíhala během podzimu a od
ledna do dubna se ti nejlepší zúčastnili okresních a krajských kol. V kat. A se řešiteli krajského kola stali žáci
K. Jarkovská a F. Jeniš ze 7. S. Za kategorii C se krajského kola zúčastnili žáci T. Müller a T. Poláček z 1. B.
V okresním kole kat. Z8 zvítězil Petr Mooz, který dosáhl plného počtu bodů, a atmosféru okresního kola si dále
vyzkoušeli A. Zezulová a P. Goš (všichni 3. S).
Školní kolo Pythagoriády ve 3. S v březnu zajistila H. Hufová. Do okresního kola byli vysláni: Petr Mooz a N. Jirglová.
Velmi pěkného výsledku dosáhl P. Mooz, který získal 2. - 3. místo ze 14 soutěžících.
V březnu se také uskutečnil již 18. ročník mezinárodní matematické soutěže Klokan. Kromě maturantů a žáků
humanitních tříd soutěžili ve čtyřech kategoriích téměř všichni žáci. V jednotlivých kategoriích na naší škole zvítězili:
P. Goš ze 3. S (Kadet), A. Koch ze 6. S (Junior) a K. Jarkovská ze 7. S (Student). Žáci byli odměněni hodnotnými
cenami, které poskytlo SRPS a zajistila M. Hrubá. Pěkné 3. místo v rámci okresu získal v této soutěži
A. Koch v kategorii Junior. Členka naší komise M. Hrubá, která je krajským koordinátorem této soutěže, zpracovala
výsledky všech účastníků v rámci okresu a také v rámci kraje a zajistila tisk diplomů a ceny pro nejlepší.
Přednášky, akce
Pro studenty matematického semináře, ale i pro ostatní zájemce, proběhly 2 přednášky: v prosinci přednáška
doc. RNDr. Jaromíra Šimši, CSc. z PřF MU v Brně na téma „Trigonometrie“, kterou zajistil D. Hrubý, a v červnu
přednáška „Hlavolamy a matematika“ RNDr. Jaroslava Fleiberga, kterou zajistili L. Müller a P. Mikulášek. P. Mikulášek
spolupracuje se zástupci Mensy a společně s jejím předsedou Ing. Tomášem Blumensteinem připravil v červnu pro
vybrané studenty celodenní šifrovací hru.
Také letos se na našem gymnáziu konalo na počátku června celostátní soustředění úspěšných řešitelů MO kat. B a C,
na jehož přípravě se podílejí někteří členové naší komise. Kromě pracovníků vysokých škol na tomto soustředění
přednášel také D. Hrubý. Možnost zúčastnit se některých přednášek využili také někteří naši žáci.
Testování, projekty, kroužky
V květnu a červnu proběhla 2 testování z matematiky. Vybraní žáci 4. S a 5. S se zúčastnili testování PISA a studenti
kvarty testování žáků 9. tříd NIQES.
Od začátku školního roku byl otevřen kroužek Dg pro zájemce o studium technických oborů na vysoké škole, který
vedla M. Hrubá. Pod vedením L. Müllera a H. Hufové proběhl v kvintě projekt „Zátopový model Jevíčka“, ve 2. B
projekt „Od Tháleta po Diofanta“ pod vedením D. Hrubého a L. Müllera.
Další vzdělávání
Někteří členové komise absolvovali různé vzdělávací akce v rámci DVPP: D. Hrubý a H. Hufová se v říjnu zúčastnili
celostátního setkání učitelů matematiky v Litomyšli (org. JČMF a VOŠP a SPgŠ Litomyšl), na kterém D. Hrubý také
přednášel. Přednášky a diskuse se týkaly tématu „Jak učit matematice žáky ve věku 11 – 15 let. H. Hufová – duben –

Aplikace ve vyuč. matematiky s využitím informačních technologií II v Brně (Descartes) D. Hrubý se zúčastnil mnoha
dalších vzdělávacích akcí, přednášel např. na konferenci „Dva dny s didaktikou“ na PedF UK v Praze, pro studenty PřF
UP v Olomouci, dále pro členy JČMF na výroční schůzi a také při 150. Výročí JČMF v Praze v Karolinu. Další přednášky
D. Hrubého proběhly na PřF MU v Brně, na AŘG ve Starých Splavech, v Pardubicích, Jihlavě a Jevíčku.
Člen naší komise D. Hrubý je externím členem katedry didaktiky matematiky MFF UK Praha, dále je členem skupiny
připravující standardy z matematiky pro 5. – 9. ročník, vedoucím redaktorem časopisu Učitel matematiky, kam
přispívá řadou odborných článků. Dále je členem ústřední komise MO, místopředsedou JČMF, předsedou komise pro
vzdělávání učitelů matematiky a fyziky při JČMF. D. Hrubý je členem pracovní skupiny akreditační komise ČR pro
matematiku a informatiku.
Helena Hufová

Zpráva o činnosti komise ICT za školní rok 2011 – 2012
Předseda komise:
Ladislav Lór
Členové komise:
Martin Raus, Martin Korbel
Komise pracovala minulý školní rok ve stabilní sestavě. V následujícím školním roce Mgr. Martin Raus a Mgr. Martin
Korbel nebudou již na svých pozicích, odcházejí z důvodu nízkého počtu vyučovaných hodin předmětu ICT na škole.
Činnost komise probíhala dle časového plánu komise, proběhlo pět porad PK, jednotlivé úkoly průběžně plněny. Porady PPK proběhly v plánovaných termínech, o jejich průběhu zpracovány zápisy. Mimo tato oficiální projednávání se
členové komise scházeli dle potřeby.
Činnost komise
Předseda předmětové komise zpracoval plán práce komise, ve spolupráci s vyučujícími připravil tematické plány.
Zhodnotili a upřesnili jsme používaný SW, zaměřujeme se na bezplatné Open Source programy, a to i ty, které jsou
funkční i pod Windows. Komise připravila podklady pro maturitní oblasti, tyto zveřejnila pro maturanty na síťovém
disku a současně na vyhrazeném prostoru webových stránek. Vlastní maturitní otázky byly konzultovány v rámci
komise a po některých úpravách odsouhlaseny k použití ve stejné verzi u obou zkoušejících. V roce 2011/12 již měla,
dle původního harmonogramu, proběhnout MZI. V rámci navrhovaného modelu maturitní zkoušky z informatiky, dle
platné legislativy, by měla být v nabídce povinných zkoušek společné části MZ již ve školním roce 2012/2013.
V rámci komise byly sjednoceny rozsahy tematických prací, způsoby ověřování vědomostí a znalostí žáků. Vyučující
prvních ročníků ověřili úroveň znalostí nově příchozích žáků.
Rozsah výuky odpovídal, jak rozsahem, tak časovým rozložením, schváleným tematickým plánům. Plánovaná témata
byla odučena. Konzultační hodiny vyučujících byly stanoveny, konzultace a odborná činnost však navíc probíhaly ve
volných hodinách po celý školní rok.
Pokračovali jsme v realizaci ŠVP, připravovali a využívali jsme podklady pro výuku v elektronické podobě. Nepodařilo
se realizovat návrh na úpravu koncepce vzdělávání pro další období s cílem směřování k vyšší úrovni specializace
od 3. ročníku studia.
Další vzdělávání
Všichni členové se průběžně vzdělávali pomocí e-learningu a dostupné literatury. Účastnili jsme se několikadenního
kurzu práce s multimédii pořádaného NIDV Pardubice.
V letošním roce se žáci účastnili kroužků ICT vedených Martinem Rausem a Martinem Korbelem, soutěže
v programování proběhly v rámci naší školy. Se zájemci o ICT a robotiku jsme pracovali v rámci akcí a činností jednotlivých školních projektů. V Pardubickém kraji letos neproběhla žádná soutěž v rámci ICT. Bylo doporučeno se zapojit
do soutěží v krajích na druhém konci republiky, což jsme z důvodů finančních i časových neakceptovali.
Správa počítačové sítě
V srpnu a září jsme vytvořili pro všechny studenty nové účty a sdílené složky pro ukládání odevzdaných prací, které
byly přístupné i pedagogickému sboru. Řada z vyučujících si takový způsob odevzdávání a opravování vyzkoušela.
Tento způsob organizace hodláme dále vylepšovat.
Bylo realizováno WiFi připojení na stávající školní počítačovou síť a Internet. Provoz serverů a sítě byl zajišťován
vlastními silami.
Bezpečnost:
Značné úsilí jsme věnovali zvýšení bezpečnosti dat, byla přijata systémová i technická opatření v této oblasti. Budeme
pokračovat v zkvalitnění zálohování a archivaci dat. Provedli jsme obnovení certifikátů pro internetové služby, pro-

dloužili jsme platnost elektronického podpisu. V provozu se osvědčil antivirový program NOD32, jeho centrální dohledové a aktualizační rozhraní se osvědčuje, počet zachycených virů se pohybuje řádově v tisících.
Správa učeben, kabinetů
V měsíci červenci a srpnu proběhla nadstandardní údržba PC učeben i kabinetů. Byl nově instalován OS a potřebný
SW, včetně aktualizace systémů. V průběhu roku jsme prováděli běžnou servisní činnost včetně aktualizací.
Tiskové služby a kopírování
Kopírování žáků bylo zajištěno kopírkou na chodbě školy (za podpory SRPS). Byl nasazen karetní systém (bezkontaktní) RFID, který by bylo vhodné následně rozšiřovat i na další oblasti (jídelna, knihovna, přístupový systém). Na učebnách IVT jsme vyřadili staré a poruchové tiskárny, vlastní tisk by měl být časem řešen pomocí kopírky od SRPS. Kopírování a tisk do sborovny, přes občasné výpadky, udržujeme v provozuschopném stavu (úkolem je zprovoznit pro
všechny tisk z kabinetů pomocí karetního systému).
Ing. Ladislav Lór

Zpráva o činnosti komise fyziky za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Petr Mikulášek
Členové komise:
Jiří Janeček, Alena Luňáčková
Činnost komise fyziky se řídila plánem práce, který byl vypracován na začátku školního roku. Výuka fyziky probíhala
podle platných učebních osnov, schválených učebnic a aprobovaně. Členové komise měli k dispozici odbornou literaturu a časopisy Matematika fyzika a informatika a Československý časopis pro fyziku. Ve svých hodinách využívali
nové technologie a navštěvovali odbornou učebnu IVT a pracovali na interaktivní tabuli. Členové komise se scházeli
průběžně podle potřeby a operativně řešili stávající problémy. Podle potřeb studentů jsme poskytovali konzultace.
Soutěže, exkurze
Ve školním roce 2011 – 2012 proběhl 53. ročník fyzikální olympiády. Do krajského kola kategorie B postoupila Kateřina Jarkovská a Filip Jeniš ze třídy 7. S. Kateřina Jarkovská obsadila 7. místo a Filip Jeniš se umístil na 9. místě. Do krajského kola kategorie D postoupili Lenka Novotná, Tomáš Müller, Tomáš Poláček a Matěj Hrdý, všichni ze třídy 1. B.
Umístili se postupně na 18., 19., 20. a 26. místě.
Z plánovaných exkurzí v prosinci proběhla návštěva informačního centra jaderné elektrárny v Dukovanech
a přečerpávací elektrárny v Dalešicích - zúčastnily se třídy 1. B a 5. S. Deset žáků navštěvovalo předmět Přírodovědné
projekty v laboratoři fyziky se zaměřením na robotiku, elektrotechniku a modelářství. V rámci tohoto předmětu Antonín Haas a Lukáš Václavek sestrojili automatický titrátor použitelný ve školské praxi. Tirátor je ovládán pomocí
počítače systémem ISES, kterým navíc měříme p-H, popř. vodivost roztoku. S hotovým výrobkem jsme se přihlásili do
soutěže Expo-Science Amavet, kde jsme se přes okresní kolo v Lanškrouně a krajské kolo v Pardubicích probojovali až
do celostátního kola v Praze. Zde byla vyhlašována jen první tři místa, výherci postupovali do mezinárodní soutěže
INTEL ISEF, která je v USA pořádána již od roku 1950. Bohužel jsme na hodnocené příčky nedosáhli.
Žáci se účastnili tří projektových dnů. V projektu Elektromagnetické záření zmapovali vývoj poznatků o elektromagnetickém záření a jejich aplikaci v praxi, při projektu Hlavolamy v Jevíčku se žáci dozvěděli spousty zajímavostí o hlavolamech a matematických rébusech. V projektu Roboti v Jevíčku si žáci mimo jiné zkusili sestrojit robota a naprogramovat ho tak, aby sledoval černou čáru na podložce a přitom se vyhýbal překážkám. V projektovém týdnu Jevíčko
jsme úspěšně změřili výšku jevíčské věže. Za všechny jmenované akce patří poděkování projektu Rozvoj klíčových
kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů, který na našem gymnáziu realizujeme díky RNDr.
Lukáši Műllerovi, Ph.D.
Maturitní zkoušky
Ve školní části z fyziky maturovalo jedenáct žáků. Ze třídy 4. B tři žáci a z 8. S deset žáků. Všichni úspěšně odmaturovali s průměrným prospěchem 2,31. Komise fyziky připravila u příležitosti 115. výročí založení gymnázia třídu plnou
zajímavých pokusů.
Petr Mikulášek

Zpráva o činnosti komise chemie za školní rok 2011/2012
Předsedkyně komise:
Věra Grimmerová
Členové komise:
Lukáš Müller, Zdeňka Jirásková

Ve školním roce 2011/2012 zajišťovali výuku chemie Věra Grimmerová, Lukáš Müller a Zdeňka Jirásková při počtu 37
hodin týdně. Všichni vyučující vypracovali na začátku školního roku tematické plány podle platných učebních osnov a
ŠVP, řešili aktuální problémy, sjednocovali požadavky pro klasifikaci, připravovali žáky na soutěže a maturitní zkoušky,
prováděli autoevaluaci, uskutečňovali konzultace s žáky. Lukáš Müller vedl přírodovědný kroužek, v němž pomáhal
žákům s výzkumem a přípravou středoškolské odborné činnosti. Věra Grimmerová vedla neplacený kroužek chemie
pro zájemce ze 4. ročníků, který se zaměřoval na problematiku rozšiřujícího učiva chemie a vedl žáky k přípravě na
přijímací zkoušky na vysoké školy. Lukáš Müller je již druhým rokem hlavním koordinátorem přírodovědně zaměřeného projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů. K obohacení výuky byl
odebírán časopis Vesmír.
Činnost komise chemie se řídila plánem práce. Členové využívali pro zpestření výuky interaktivní tabuli v učebně BiCh.
Exkurze, přednášky
Pro žáky tříd 4. A a 7. S zorganizovala Věra Grimmerová v říjnu exkurzi do Pálenice U Zeleného stromu v Prostějově.
Studenti 3. S a chemického semináře ve 3. ročníku navštívili pod vedením Zdeňky Jiráskové čistírnu odpadních vod
v Jevíčku.
Komise chemie podporovala ve výuce protidrogovou prevenci a prevenci sociálně-patologických jevů. Věra Grimmerová zajistila pro žáky septimy a 2. B promítání filmu „Katka“ a následně provedla rozbor a vyhodnocení drogové
problematiky. V únoru zorganizovala Věra Grimmerová přednášku pro žáky 2. A, 2. B, 1. A a 5. S na téma Prevence
rakoviny děložního čípku.
Soutěže
Ve školním roce proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Školní kolo připravila a výsledky vyhodnotila Jindřiška Pátečková, která je současně i okresním a krajským koordinátorem soutěže. V kategorii Kadet zvítězil ve školním kole Tomáš Cigánek (4. S), 2. místo obsadil Pavel Goš (3. S) a 3. místo Nikola Pospíšilová (4. S). V kategorii Junior vyhrál Adam
Koch (6. S), na 2. místě se umístila Petra Javůrková (6. S) a 3. místo obsadila Pavlína Nárožná (2. B). Vítězům byly předány věcné ceny a diplomy. V okresním měřítku Přírodovědného klokana dosáhl Tomáš Cigánek (4. S) na 2. místo.
Dále proběhly přípravy žáků na školní, okresní a krajská kola chemických olympiád. Naši školu reprezentovali
v okresním kole ChO kategorie D 3 žáci z kvarty. Nejlepším z nich byl Tomáš Cigánek, který postoupil do krajského
kola. V kategorii C se stali v krajském kole úspěšnými řešiteli Veronika Slechanová (2. B) a David Plech (6. S). Nejúspěšnějším žákem letošního školního roku se stal Martin Toul (3. B), který zvítězil v krajském kole ChO kategorie A
a postoupil tak do celostátního kola, které se konalo na PřF UP v Olomouci.
Někteří žáci vyššího gymnázia se také zapojili do korespondenční soutěže KORCHEM, organizované VŠCHT v Praze.

Maturitní zkoušky
Z chemie úspěšně odmaturovalo ve školním roce 14 žáků s průměrným prospěchem 1,9. Všichni tito absolventi byli
přijati na vysoké školy přírodovědného nebo lékařského zaměření.
Další vzdělávání
Vyučující Věra Grimmerová absolvovala v rámci DVPP týdenní prázdninový praktický kurz chemie v Třešti a třídenní
školení pro středoškolské učitele Ch, M a Fy na VŠCHT v Praze.
Věra Grimmerová

Zpráva o činnosti komise přírodních věd za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Adam Wiltsch
Členové komise:
Luděk Dobeš, Hana Nováková, Helena Hufová, Věra Grimmerová
Členové komise se scházeli nepravidelně podle potřeby. Úkoly řešili v rámci jednotlivých předmětů. Výuka probíhala
plně aprobovaně podle platných učebních osnov a tematických plánů. Během školního roku proběhly různé přednášky, především v rámci zeměpisu. K rozšíření odborných znalostí využili vyučující tyto odborné časopisy: National Geographic, Geografické rozhledy, Lidé a Země, Dnešní svět, Vesmír aj.
Biologie
Biologii v tomto školním roce vyučovali Adam Wiltsch, Věra Grimmerová a Hana Nováková.

Pro žáky 3. a 4. ročníku byl otevřen seminář a cvičení z biologie. V květnu proběhlo v Moravské Třebové obvodní kolo
soutěže v poznávání rostlin, kde se Štěpán Neubauer (3. S) na 1. místě. V okresním kole této soutěže se Štěpán Neubauer (3. S) umístil na 3. místě. Přípravu na soutěž organizovala Hana Nováková. V rámci biologie proběhla
15. května exkurze na výstavu „The Human Body“ do Prahy. Vyučující Věra Grimmerová vedla praxi studentky UP
Olomouc Evy Petránkové. V březnu se konala pro žáky ZŠ Jaroměřice přednáška Věry Grimmerové „ Ze života brouků“. Vyučující Adam Wiltsch a Věra Grimmerová se věnovali přípravě žáků na maturity. V letošním školním roce maturovalo 24 žáků.
PROJEKTY: Lidské tělo, Přírodovědné předměty – z projektů byly zakoupeny výukové pomůcky (Anatomické atlasy,
modely kostry a pohlavních soustav atd.).
Zeměpis
Zeměpis v tomto roce vyučovali Adam Wiltsch, Luděk Dobeš, Helena Hufová.
Pro žáky 3. a 4. ročníku byl otevřen seminář ze zeměpisu. Žáci v hodinách zeměpisu pracovali s interaktivní tabulí,
GPS, buzolou, kompasem, mapami aj. Během roku proběhly v rámci zeměpisu tyto přednášky: Přednáška Hany Novákové „Peru-Bolívie“ pro 3. ročníky (org. HN) a přednáška Ing. Martina Rozmánka (ogr. HH) o cestě na Kilimandžáro,
dále přednáška Jana Košťála z Jevíčka „Indie, Pákistán a Nepál (org. AW). V říjnu se ve Velkých Opatovicích konala
přednáška Mgr. Adama Wiltsche „ Jihoafrická republika, Swazijsko, Lesotho“ a tatáž přednáška také proběhla v listopadu pro žáky gymnázia (org. AW). V prosinci proběhla přednáška žákyně Marie Zezulové o zemích Beneluxu (org.
AW). V říjnu žáci 1. B navštívili Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích (org. LD). V květnu proběhla
exkurze do Krakova a Oswietimi (org. AW, JH). V okresním kole kategorie „D“ zeměpisné olympiády se Daniel Richter
(3. A) umístil na 2. místě a zajistil si tak postup do krajského kola této olympiády. Přípravě žáka na olympiádu se věnoval Luděk Dobeš. Žáci 3. S a 4. S se pod vedením Luďka Dobeše zúčastnili soutěže „Letem světem“ v Moravské
Třebové. Vyučující Adam Wiltsch se věnoval přípravě žáků na maturitu. V letošním roce maturovalo 23 žáků.
PROJEKTY: Projektový týden Jevíčko „Zátopový model Jevíčka“ (5. S) (org. HH, LM)
Adam Wiltsch

Zpráva předmětové komise tělesné výchovy za školní rok 2011/2012
Předseda komise:
Jiří Linhart
Členové komise:
Luděk Dobeš, Hana Nováková
Tematické plány byly zpracovány ve spolupráci všech členů komise a byly sjednoceny požadavky pro klasifikaci. Do
učiva povinné Tv byla integrována problematika Výchovy ke zdraví, rovněž téma Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Schůzky komise probíhaly nepravidelně, ale v podstatě každý týden se řešily úkoly, resp. problémy,
které se vyskytly ve výuce. Největším problémem je opět uvolňování žáků z výuky povinné Tv a s tím související problémy s klasifikací, především uvolňování v průběhu školního roku jako následek zranění buď přímo ve školní Tv,
nebo při soukromých sportovních aktivitách.
Pro výuku byly využívány jednak tělocvična gymnázia, obě tělocvičny ZŠ, posilovna na Domově mládeže a především
hřiště s umělou trávou (výuka her) a hřiště s přírodní trávou (výuka atletických disciplín).
Účast na sportovních soutěžích se řeší s předstihem podle pokynů a zaslaných propozic. Protože většina soutěží jsou
soutěžemi družstev, také finanční náročnost soutěží je vysoká – startovné, cestovné. Tento problém je řešen ve spolupráci se SRPS Gymnázia. Příprava na soutěže je řešena mimořádnými schůzkami sportovních kroužků nebo individuálním tréninkem účastníků.
Hospitační činnost probíhala průběžně během celého roku, většinou účastí J. Linharta ve vyučovacích hodinách obou
kolegů, resp. spojením některých vyučovacích hodin při nízkém počtu účastníků (spojení dívčích a chlapeckých oddělení).
Kroužky
V rámci komise pracovaly tyto sportovní kroužky:
1. Florbal hoši – Jiří Linhart, 1 x týdně, 1, 5 hodiny
2. Florbal dívky – Jiří Linhart, 1 x týdně, 1 hodina
3. Odbíjená smíšená – Luděk Dobeš, 1 x týdně, 1 – 1, 5 hodiny
4. Košíková smíšená – Luděk Dobeš, 1 x týdně, 1 hodina
Zájezdy
Komise zajistila 2 lyžařské výcvikové zájezdy pro třídy 1. A a 1. B v Dolní Moravě a pro třídu 5. S v Říčkách v Orlických
horách. Sportovně turistický kurs pro třídy 3. A, 3. B a 7. S byl zajištěn opět v Hamrech u Svojanova u Poličky. Lyžařské

zájezdy jsou pětidenní, sportovně turistický kurs šestidenní. Pro nový školní rok jsou předběžně zajištěny kapacity na
všechny kurzy uvedené v ŠVP Gymnázia, pro třídu 5. S v Říčkách a pro třídy 1. A a 1. B v Čenkovicích v hotelu Atlas.
Hřiště s umělou trávou bylo s malou přestávkou využíváno v podstatě po celý rok, hřiště s přírodní trávou je využíváno pouze za příznivého počasí. V letošním školním roce byla zahájena dlouho plánovaná velká údržba hřiště s umělou
trávou, jednak byl proveden základní nátěr dřevěného mantinelu (druhý resp. třetí nátěr bude proveden v závislosti
na finančních možnostech školy), na hlavní prázdniny je plánováno odborné vyčištění křemičitého vsypu hřiště.
V novém školním roce připravuje Hana Nováková, metodik prevence, Adaptační kurs pro žáky tříd 1. A a 1. B, na jehož náplni se budou podílet i členové komise Tv.
Akce
V letošním školním roce se podařilo získat finanční příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje. Pro potřeby školy byla
zakoupena resuscitační figurína, dále horolezecké lano, sedací a prsní úvaz, slaňovací osma a několik karabin. Luděk
Dobeš spolupracoval na projektu Sportovní školní rekordy, jehož výsledkem je speciální vývěska s nejlepšími školními
výkony nedávné doby včetně jmen jejich držitelů.
Další vzdělávání
Hana Nováková absolvovala kurz Zdravotníka školních akcí a dále spolu s Jiřím Linhartem seminář věnovaný Ochraně
obyvatelstva za mimořádných událostí (ŠVP, třetí ročník, STK). Je nezbytné, aby se podařilo najít finanční prostředky i
na další doškolovací kurzy, které naplňují plán dalšího zvyšování kvalifikace učitelů Tv. Pro potřeby Gymnázia by bylo
vhodné, aby někdo ze členů pedagogického sboru (mimo učitele Tv) absolvoval školení Zdravotníka školních akcí,
protože v případě lyžařských výcvikových zájezdů, resp. turistického kurzu není ve škole zdravotník k dispozici.
Sportovní akce a soutěže:
V září proběhly tyto soutěže: Malá kopaná – obvodní kolo – starší žáci – Jevíčko – 5. místo, (Pavel a Petr Mooz, Veselka, Vaníček, Komárek, Novák, Sedláček, Popelka), kopaná – obvodní kolo – SŠ – Moravská Třebová – 2. místo (Kalášek, Vodák, Kouřil, Šobáň, Majer, Klein, Konečný, Přikryl, Müller Tomáš a Jan), atletika – Corny Středoškolský atletický pohár – okresní kolo - střední školy – hoši i dívky – Litomyšl – hoši 5. místo, dívky 3 místo (Kalášek, Košťál, Kouřil, Maršálek, Konečný, Nerušil, Bednařík, Širůček, Müller Tomáš a Jan, Ječménková, Skácelová Lucie a Klára, Slechanová, Vykydalová, Fellnerová, Šméralová Magdaléna a Ester, Jarkovská, Junková, Kunhartová, Pospíšilová, V měsíci
říjnu jsme se zúčastnili následujících soutěží: Přespolní běh – obvodní kolo – Jevíčko – žáci tříd 3. S a 4. S, přespolní
běh – okresní kolo – postupující účastníci z obvodního kola – Polička – 1. místo dorostenky a juniorky (Poulíčková,
Valíčková, Veselková Vykydalová), 2. místo junioři resp. dorostenci (Šunka, Kalášek, Čížek, Müller Jan,Toul), přespolní
běh – krajské kolo – vítězové z okresního kola – Polička – 3. místo dorostenky (Poulíčková, Valíčková, Veselková,
Vykydalová).
V listopadu byly organizovány tyto soutěže s následujícími výsledky: Futsal – Středoškolská futsalová liga - 1. kolo –
5. S – 4. A – Moravská Třebová – 2. Místo, postup do 2. kola (Přikryl, Vodák, Konečný, Kalášek, Müller Jan a Tomáš,
Kuchař, Klein, Čížek, Kouřil), florbal – obvodní kolo – starší žáci – Jaroměřice – 1. místo - postup do okresního kola
(Veselka, Novák, Hrazdira, Jamný, Lepka, Neubauer, Vymer, Kraváček, Petr a Pavel Mooz), košíková – obvodní kolo –
dívky – Moravská Třebová – 2. místo (Sedláčková Eliška, Vykydalová, Junková, Danihelová, Jagošová, Richtrová Marie,
Hufová, Liznová), košíková – obvodní kolo – chlapci – Moravská Třebová – 3. místo (Staněk, Müller Tomáš, Vymětal,
Klein, Kalášek, Bulička, Pávek, Vrbický).
V prosinci se naše škola zúčastnila těchto soutěží: Florbal – obvodní kolo – chlapci SŠ – Moravská Třebová – 3. místo
(Kalášek, Kouřil, Hrubý, Skalák, Žouželka, Pávek, Přikryl, Vondál, Toul, Kuchař), florbal – obvodní kolo – dívky SŠ –
Moravská Třebová – 2. místo (Křupková, Linhartová, Volgemutová, Starová, Kubitová, Stejskalová, Laštůvková, Schichová, Šméralová Ester a Magdaléna), florbal – okresní kolo – starší žáci – Svitavy - 6. místo (Mooz Pavel a Petr Neubauer, Jamný, Hrazdira, Vymer, Lepka, Kraváček, Komárek, Novák, Veselka), halová kopaná – obvodní kolo - starší
žáci – Městečko Trnávka – 3. místo ( Mooz Pavel a Petr, Hrazdira, Lepka, Veselka, Novák, Komárek), futsal – Středoškolská futsalová liga – 2. kolo – Polička – 3. místo (Müller Jan a Tomáš, Čížek, Kouřil, Konečný, Klein, Vodák, Kuchař,
Přikryl).
V březnu jsme se zúčastnili těchto soutěží: Odbíjená – obvodní kolo – dívky SŠ – Moravská Třebová – 2. místo (Linhartová, Brablecová, Kocmanová, Junková, Jagošová, Danihelová, Kraváčková, Zemánková), odbíjená – obvodní kolo –
chlapci SŠ – Moravská Třebová – 3. místo (Maryška, Přikryl, Müller Tomáš, Klein, Kalášek, Kouřil, Konečný).
V červnu proběhl tradiční sportovně turistický kurs tříd 3. A, 3. B, 7. S – Hamry u Svojanova u Poličky (Linhart, Dobeš,
Hrazdira, Mikulášek Nováková) - 50 účastníků, v závěru měsíce komise zorganizovala sportovní den – futsal, softbal,
frisbee, ringo (Linhart, Dobeš, Nováková, Huf).

Předmětová komise tělesné výchovy odebírala v tomto školním roce časopis Tělesná výchova a sport mládeže, zdarma byla opět zasílána metodická příručka k výuce atletických disciplín pod názvem Kinder a sport doplněná několika
drobnými učebními pomůckami (plný míč).
Jiří Linhart

Zpráva vedoucí vychovatelky domova mládeže za školní rok 2011/2012
Na počátku školního roku bylo na domov mládeže přihlášeno 52 žáků a byli rozděleni do dvou výchovných skupin.
I. výchovná skupina
vychovatelka Krejčí Lucie 26 žáků
II. výchovná skupina
vychovatelka Gnipová Darina 26 žáků
Všichni ubytovaní bydleli ve zrekonstruovaných pokojích se samostatným sociálním zařízením.
Výchovná činnost pedagogických pracovníků domova mládeže probíhala v návaznosti na celoroční plán práce a vycházela zejména z cílové představy o vychovatelnosti žáka po víceletém pobytu v ubytovacím zařízení /tzv. profil
dlouhodobě ubytovaného žáka/. Každá vychovatelka si podrobně vypracovala pro svou skupinu vlastní celoroční plán
výchovné i zájmové činnosti. Tento se dále aplikuje do jednotlivých měsíců, týdnů a dnů v deníku výchovné práce.
Samostatnou, velmi důležitou roli hraje zájmová činnost, kterou jednotlivé vychovatelky nabízejí všem ubytovaným
v rámci své specializace, zájmů i potřeb domova. I v letošním školním roce byla tato činnost velmi různorodá a obsáhlá.
Všechny vychovatelky v letošním školním roce pracovaly na snížený pracovní úvazek 0,8. Současně s prací vychovatelky vykonávaly všechny noční práci jako bezpečnostní pracovník, v rozsahu 0,3 úvazku.
Pravidelná i jednorázová nabízená zájmová činnost:
Vafková Věra
posilovna
38 hodin
6 – 8 osob
knihovna
27 hodin
96 výpůjček
logické hry – lonpos, sudoku
24 hodin
6 osob
turnaje ve stolním tenise /obíhaná, jednotlivci, dvojice/
2 x ročně
turnaj ve stolním fotbale, šipkách
2 x ročně
vedlejší nástěnky v hale
1x měsíčně
velikonoční výzdoba
humanitární činnost „Srdíčkový den“
6. 12. 2011
třída 1B.
Gnipová Darina
stolní hry
17 hodin
3 – 5 osob
posilovna
16 hodin
4 – 6 osob
výtvarná a dekorativní činnost
7 hodin
2 – 4 osoby
/vánoční výzdoba, pečení perníčků, korálky z papíru, brože z organzy, plstění z ovčí vlny/
konzultace s ruského jazyka
podle potřeb
environmentální výchova na DM-vycházky, nástěnka, péče o okolí DM
spolupráce s metodikem EVVO na gymnáziu
fotodokumentace akcí, prezence
2 x ročně
Krejčí Lucie
zpívání
16 hodin
3 - 5 osob
garance provozu sauny
18 hodin
3 - 5 osob
posilovna
25 hodin
4 – 6 osob
cvičení s činkami
6 hodin /červen/
4 osoby
výchova nástěnnými novinami
MPP – rizikové chování - dotazníkové šetření pro 4. ročník
Nepravidelně nabízená činnost a další akce:
Různé činnosti k významným dnům a svátkům - Den stromů, Den ptactva, Den vody, Den sesterství, Den země, Den
bez tabáku, úklid kolem DM - úprava záhonů, hrabání trávy, péče o pokojové rostliny, návštěva přednášek
v knihovně zejména geografického zaměření, recyklohraní – sběr použitých baterií, akce spojené s tříděním odpadu.
Ze všech akcí, které domov pořádá nebo se na nich podílí, je pořízena dokumentace. Fotografie z činností jsou umístěny v hale domova.
Vychovatelka Gnipová pracuje na domově jako organizátor akcí s environmentální problematikou, vychovatelka Krejčí jako poradce a koordinátor akcí zaměřených na problematiku sociálně patologických jevů. V souvislosti se sportovní etikou a zdravím jsme působily na studenty, a tím se snažily ovlivnit jejich postoje k návykovým látkám.

Vychovatelky se zúčastnily tanečních našich svěřenců i závěrečného věnečku a plesu žáků.
Vedoucí vychovatelka se věnuje práci v ADMIN o.s.. Spolu s vychovatelkou Krejčí navštívila Celostátní konferenci
pracovníků domovů mládeže a internátů 11. – 12. listopadu 2011.
Vychovatelky se také vzdělávají formou samostudia. Každá z nich se věnuje jiné problematice a své poznatky a nové
zkušenosti pravidelně předává svým kolegyním na poradách. Vychovatelky se také průběžně seznamují s platnými
zákony a vyhláškami, které v letošním roce byly vydány nebo novelizovány, pravidelně se zúčastní čtvrtletních pedagogických rad na gymnáziu.
Největší důraz jsme kladly na profesionální individuální přístup ke každému žákovi. Snahou nás všech bylo vytvořit
pro ubytované vhodné a motivující prostředí. Kolektiv vychovatelek v tomto školním roce pracoval velmi dobře, vychovatelky byly vedeny ke zvládnutí a aplikaci rozšířené diagnostické a poznávací práce se žáky i s jejich rodiči a zákonnými zástupci. Vedeme všechnu předepsanou, ale i dobrovolnou dokumentaci, která nám pomáhá při výchovné
práci. Tyto dokumenty byly pravidelně kontrolovány. Většina pedagogické dokumentace a materiálů nutných pro
provoz domova je vedena na PC. Pravidelně spolupracujeme s třídními učiteli a výchovnou poradkyní školy.
Během školního roku pracovaly na domově mládeže dvě uklizečky, správce budovy je jeden pro obě budovy. Domov
mládeže poskytuje během roku ubytovací služby v rámci doplňkové činnosti.
Věra Vafková

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO
Koordinátor EVVO:
Adam Wiltsch
Aplikace EVVO byla uplatňována zejména v přírodovědných předmětech a seminářích. Vyučující Adam Wiltsch se
v listopadu zúčastnil konference EVVO. Dále A. Wiltsch napsal dva příspěvky do sborníku „Lipky“. V rámci EVVO proběhlo pro žáky 2., 3. a 4. ročníků 6 přednášek – Rakovina, Antikoncepce, Zdravé jídlo, Chem trails, Týrání zvířat a
Ekofarmy.
Škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“. Ve škole byly instalovány nové koše na papír a plasty.
Stále probíhá projekt „Fotografování“, který započal již v loňském roce. Od minulého roku žáci značně pokročili ve
svých dovednostech, což dokazují i úspěchy na různých fotografických soutěžích – v celostátní fotografické soutěži
FotoAkademie získal v kategorii „Život ve městě“ 2. místo Jakub Korbel, dále se Antonín Haas umístil na prvním místě
ve fotografické soutěži vyhlášené knihovnou v Jevíčku. Jan Košťál získal třetí místo v soutěži pro GP Matoušek – fotografie cyklistických závodů.
Žáci také spolupracovali na různých společenských a kulturních akcích – Supershow, kde se postarali o doprovodné
video (org. ZUŠ Jevíčko), vystoupení korejských tanečníků, kde fotografovali a natáčeli (org. ZUŠ Jevíčko).
Žáci pod vedením Adama Wiltsche natočili a sestříhali Promo video gymnázia, které je umístěné na webových stránkách školy.
Mgr. Adam Wiltsch měl v prosinci samostatnou výstavu fotografií v Kroměříži.
Adam Wiltsch

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2011/2012
Výchovný poradce:
Dita Šponerová
Veškerá činnost a náplň práce je uvedena v Plánu výchovného poradce. Výchovná poradkyně (dále VP) postupovala
podle tohoto dokumentu, podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků a rodičů.
Kariérové poradenství
V uplynulém období věnovala VP pozornost systematické informační činnosti žáků maturitních ročníků v oblasti kariérového poradenství. VP aktualizovala na webových stránkách školy důležité informace týkající se přijímacího řízení
na VŠ, potřebné informace pro vyplnění přihlášky ke studiu, přehledy VŠ a vzdělávacích agentur. V podobném duchu
je žákům k dispozici také nástěnka s aktuálními informacemi týkajícími se přijímacího řízení na VŠ.
VP analyzovala výsledky přijímacího řízení na VŠ žáků loňských maturitních ročníků. Z výsledků vyplynulo, že žáci
oktávy byli stoprocentně přijati na vysoké školy (viz tabulka).

Profesní orientace maturantů tříd 4. A, B a 8. S ve školním roce 2010/2011

VŠ
VOŠ
Jaz. škola
Praxe

8. S

%

25
0
0
0
25

100
0
0
0

4. A
17
0
3
1
21

%

4. B

%

80,95
0
14,29
4,76

24
2
5
0
31

77,42
6,45
16,13
0

Škola
66
2
8
1
77

%
85,71
2,60
10,39
1,30

V období od září do ledna se uskutečnily v budově školy prezentace některých vysokých škol, jejich fakult a vzdělávacích agentur. Zástupce vzdělávací agentury Sokrates žáky seznámil se systémem přijímacího řízení a studia na VŠ.
Žáci pak měli na půdě gymnázia možnost zúčastnit se prezentací a besed se studenty VUT Brno, Masarykovy univerzity Brno a Mendlovy univerzity Brno. V listopadu proběhl seminář o NSZ a OSP s lektorem NSZ a OSP ze společnosti
Scio, který žáky seznámil s konkrétními příklady využití testů této firmy při přijímacím řízení na VŠ. Žáci si také mohli
prostřednictvím VP objednat učitelské noviny s přehledem VŠ a VOŠ.
Na počátku listopadu se ve spolupráci s třídními učiteli uskutečnil pro žáky 3. A, B a 7. S tradiční zájezd na veletrh
vysokých škol Gaudeamus do Brna.
V druhém pololetí probíhala poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství většinou formou individuálních
konzultací při podávání přihlášek na vysoké a vyšší odborné školy, aktualizací nástěnky výchovného poradce, rozdělováním letáků a tiskovin přímo do tříd maturitních ročníků a především potvrzováním přihlášek ke studiu.
Na počátku května byl ve třídách 4. A, B a 8. S dotazníkovou metodou proveden průzkum zájmu o vysoké a vyšší
odborné školy. Úspěšnost přijetí bude vyhodnocena počátkem příštího školního roku (2012/2013).
Speciálně pedagogická a výchovná činnost
V oblasti výchovné činnosti VP spolupracovala s domovem mládeže.
V průběhu školního roku byly žákům poskytovány individuální rady při řešení výchovných a výukových problémů. V
závažnějších případech byli zváni do školy rodiče.
Práce s žáky se speciálními poruchami učení a jiným zdravotním postižením
Po konzultacích s třídními učiteli a zástupcem ředitele VP aktualizovala seznam těchto žáků. Individuálně konzultovala možnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek s žáky 4. ročníků. Této možnosti využili při písemné a ústní maturitní zkoušce dva žáci z oktávy. Individuálně konzultovala podmínky těchto žáků i s jednotlivými zkoušejícími.
Na konci školního roku kontaktovala integrované žáky 3. ročníků, aby oslovili poradenská centra a informovali se na
možnost uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
Propagační činnost školy
Ve spolupráci s vedením školy a ostatními učiteli se podílela na propagaci gymnázia na burze středních škol ve Svitavách a burzách organizovaných na jednotlivých školách v Pardubickém a Jihomoravském kraji.
Dita Šponerová

Zpráva o činnosti metodika informačních a komunikačních technologií za školní rok 2011/2012
Metodik ICT:
Ladislav Lór
Metodik informačních a komunikačních technologií v tomto školním roce řídil a spolupracoval s vyučujícími IVT a
ostatními vyučujícími při realizaci činností směřujících k zajištění výuky. Svojí činností naplňoval následující vyhláškou
stanovené kompetence:
kompetence k učení
 sledoval servery a zdroje informací zaměřené na problematiku ICT, získané informace uplatňoval v provozu ICT a
hodnotil pro použití ve výuce na škole,
 vyhodnocoval výukové a informační zdroje na internetu, zaměřoval se na vhodné bezplatné programy, v rámci PK
konzultoval vhodnost k zavádění do výuky,
 monitoroval problematiku e-learningu, nabídky externích serverů s touto tématikou
 vyhodnocoval realizaci projektuWiki pro tvorbu elektronických podkladů (wiki.gymjev.cz),

 vyhodnocoval realizaci projektů Moodle pro e-learning (vyuka.gymjev.cz),
 vyhledával a doporučoval internetové stránky s tématy vyučovanými na naší škole,
 připravil s komisí IVT výukové materiály pro studenty gymnázia z oblasti ICT,
 v oblasti školení a dalšího vzdělávání poskytoval konzultace ostatním pedagogickým pracovníkům,
 podílel se na přípravě maturitních zkoušek,
kompetence ke správě IVT ve škole
 konzultoval a podílel se na úpravě struktury školních serverů,
 udržoval si přehled o nových trendech vývoje ICT se zaměřením na vzdělávání a řízení chodu školy,
 sledoval změny v právních předpisech souvisejících s ICT, podílel se na aktualizacích a dostupnosti právních předpisů v rámci školy,
 zabezpečil a podílel se na instalacích, aktualizacích a převodu dat na odborných pracovištích školy,
 sleduje zabezpečení záloh dat pracovníků školy,
 vedl jednání se spolupracujícími firmami a se zástupci města Jevíčko,
kompetence k řízení
 provedl fyzickou kontrolu zařízení ICT,
 navrhl další využití ICT techniky (případné vyřazení),
 provedl katalogizaci zakoupeného SW,
 zabezpečil aktualizace informací na školním webu,
 sledoval příspěvky na školním webu a dále je zpracovával,
 podílel se na zabezpečení provozuschopnost zařízení ICT,
 podílel se na vybavení a uvedení do provozu učebny pro práci na projektech (spolu se zástupcem, členy komise
IVT a správcem budovy),
 zabezpečil katalogizaci SW dodaného v rámci projektů (kontrola bez závad),
projekty
 podílel se na zpracování podkladů pro výběrová řízení v rámci projektů na škole,
 provedl (spolu se zástupcem, členy komise IVT a správcem budovy) přípravu a instalaci pracovišť,
 prováděl proškolení žáků, kteří se podílejí na jednotlivých projektech.
Jednotlivé úkoly byly prováděny ve spolupráci s členy komise IVT, na základě vzájemné dohody - vzhledem k stavu
personálnímu – dle možností a volné kapacity vyučujících.
Ing. Ladislav Lór

Zpráva o činnosti koordinátora protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů
Metodik:
Hana Nováková
Na začátku školního byl vypracován Plán prevence a upraven Minimální preventivní program Gymnázia Jevíčko pro
rok 2011/2012. Jednou z plánovaných akcí pro žáky byla organizace besed zaměřených na prevenci rizikového chování. Ve dnech 27. – 28. 3. 2012 absolvovala metodička prevence Gymnázia Jevíčko seminář pro metodiky prevence
škol a školských zařízení v Českých Petrovicích, který realizovala Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.
Třídní učitelé byli seznámeni s Minimálním preventivním programem na školní rok 2011/2012, Plánem prevence
2011/2012, s možností absolvování preventivních programů pro třídní kolektivy, organizovaných pracovníky PPP v
Ústí nad Orlicí s cílem zlepšení sociálních vztahů ve třídě.
Byla zřízena nástěnka školního metodika prevence, která je umístěna v přízemí u tělocvičny.
Pro žáky byly zorganizovány přednášky – Prevence rakoviny děložního čípku (org. Grimmerová) – 1. ročníky, Antikoncepce (org. Wiltsch) – 3. ročníky.
V měsíci červnu byly zahájeny přípravy Adaptačního kurzu pro 1. ročníky, bylo zajištěno ubytování, stravování a vytvořen nástin programu.
Hana Nováková

Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP
Koordinátor ŠVP: Lucie Škvařilová
Úkolem koordinátora ŠVP je průběžně aktualizovat školní vzdělávací program dle připomínek učitelů, uvádět jej do
souladu s aktuálním stavem podle zapojení školy do nových projektů a spolupráce s ostatními subjekty. Dále se zaměřuje na metodickou pomoc učitelům při zavádění programu do nových tříd, spolu s vedením školy průběžně kont-

roluje a hodnotí, zda výuka probíhá v souladu s výchovnými a vzdělávacími strategiemi uvedenými v charakteristice
jednotlivých předmětů, zda jsou naplňovány výstupy jednotlivých předmětů a zda jsou u žáků rozvíjeny jednotlivé
kompetence, zda probíhá hodnocení a sebehodnocení v rámci jednotlivých předmětů. V září byly dokončeny poslední
úpravy školních vzdělávacích programů dle pokynů České školní inspekce, dle poznámek učitelů byly upraveny některé nevyhovující informace.
V rámci zapojení školy do projektu Rozvíjení KK žáků pomocí projektů v přírodovědných předmětech probíhaly během roku schůzky s jeho garantem L. Müllerem, projednávala se potřeba zapracovat projekt do ŠVP. V souvislosti s
tím se konala schůzka s ostatními učiteli zapojenými do projektu, byly jim sděleny informace, jak zapracovat jednotlivé projektové dny do příloh ŠVP.
Během celého roku byly realizovány projekty, které jsou uvedeny v příloze k ŠVP, s učiteli byly konzultovány problémy, které se během nich vyskytly v souvislosti s ŠVP, byla jim poskytnuta metodická pomoc při tvorbě podkladů a
pomoc se zapracováním požadavků ŠVP do metodik projektu.
Probíhala metodická pomoc učitelům, učitelé byli upozorňováni na novinky na portálech www.rvp.cz,
www.activucitel.cz, www.jazykyinteraktivne.cz, kde jsou průběžně umisťovány vhodné výukové materiály.
Lucie Škvařilová

Seznam absolventů gymnázia ve školním roce 2011/2012
Třída 8. S (26)
Třídní profesor: Mgr. Jiří Linhart
Zdeněk Čížek, Antonín Haas, Michal Kalášek, Jan Košťál, Marie Křupková, Veronika Laštůvková, Pavel Liška, Martin
Mooz, Iveta Mrázková, Jan Müller, Kristýna Poláchová, Tomáš Purket, Lucie Sedláková, Jakub Smékal, Marie Stejskalová, Lucie Svojanovská, Daniela Škrabalová, Markéta Tichá, Milan Tulek, Lukáš Václavek, Diana Václavková, Ondřej
Vašíček, Romana Volgemutová, Martin Vykydal, Lenka Vymlátilová, Dominika Anna Zemanová
Třída 4. A (26)
Třídní profesor: PhDr. Zdeňka Valčíková
Vendula Bartošková, Lenka Bidmonová, Sabina Brablecová, Šárka Buršíková, Lucie Dostálová, Gabriela Dufková, Aneta Girčáková, Šárka Havlíková, Lenka Homolová, Magda Kaplánková, Anna Kocmanová, Nicol Kršková, Tereza Kršková,
Jana Kuncová, Andrea Kvapilová, Aneta Machálková, Martin Mikulecký, Eva Nedomová, Karolína Ošlejšková, Hedvika
Raabová, Veronika Ruban, Sára Sedláčková, Monika Šmeráková, Martina Tlamková, Ilona Valentová, Tereza Vojtěchovská
Třída 4. B (28)
Třídní profesor: Mgr. Luděk Dobeš
Kristýna Černá, Nicol Homolková, Jakub Hrdý, Gabriela Ječménková, Adam Klein, Daniel Kobylka, Lukáš Kopal, Tomáš
Kouřil, Tereza Kříženecká, Tereza Kubitová, Veronika Liznová, Martina Machová, Šárka Mikulášková, Lucie Nárožná,
Kateřina Písková, Veronika Podlezlová, Pavlína Popelková, Lucie Pospíšilová, Monika Přikrylová, Eliška Sedláčková,
Romana Schichová, Markéta Sládečková, Tomáš Slunský, Václav Smékal, Nikol Svobodová, Pavel Šunka, Vít Vondál,
Marek Žouželka
Seznam žáků gymnázia ve školním roce 2011/2012
Třída 3. S (15)
Třídní profesor: Hana Nováková
Pavel Goš, Zdeněk Hrazdira, Denis Jamný, Natálie Jirglová, Michael Jordán, Jana Komoňová, Adam Kraváček, Jiří Lepka, Pavel Mooz, Petr Mooz, Štěpán Neubauer, Tereza Švecová, Šárka Vašíčková, Michel Dennis Vymer, Aneta Zezulová
Třída 4. S (24)
Třídní profesor: Tereza Zahradníková
Kamila Badalová, Tomáš Cigánek, Lucie Fischerová, Radka Havlíčková, Anežka Hegerová, Viktor Ille, Michaela Jeřábková, Helena Khýrová, Aneta Kochová, Radovan Komárek, Lucie Konečná, Dorota Lexová, Ondřej Novák, Filip Ondra,
Tomáš Popelka, Markéta Popelková, Nikola Pospíšilová, Jiří Sedláček, Michal Tulek, Jan Vaníček, Ondřej Veselka,
Přemysl Veselý, Eva Zdvořilá, Eliška Žáčková
Třída 5. S (19)
Třídní profesor: RNDr. Lukáš Müller, Ph.D.
Johana Bojanovská, Michal Dobeš, Ondřej Fellner, Jaromír Gamba, Tomáš Haas, Adriana Hanáková, Kateřina Hufová,
Andrea Kosinová, Ondřej Koukal, Roman Křenek, Adéla Linhartová, Pavlína Machatová, Monika Mazalová, Štěpánka
Rádková, Vendula Rozmánková, Jan Rygl, Stanislav Škeřík, Blanka Trefilová, Jana Učňová
Třída 6. S (17)
Třídní profesor: Ing. Zdeňka Jirásková
Kateřina Felnerová, Michal Fiebich, Kateřina Gošová, Tereza Henslová, Dominika Janíková, Pavlína Jarkovská, Petra
Javůrková, Adam Koch, Patrik Kraif, Hana Krajíčková, Jitka Křečková, Zuzana Křivánková, Andrea Medková, Lucie Petrová, David Plech, Veronika Řehořková, Ondřej Suchý
Třída 7. S (19)
Třídní profesor: Mgr. Věra Grimmerová
Jonáš Bombera, Miroslava Dostálová, Lubomír Havlíček, Lucie Henslová, Denisa Horníčková, Veronika Hýblová, Kateřina Jarkovská, Filip Jeniš, Daniela Kintrová, Filip Majer, Nikola Neubauerová, Vendula Popelková, Martina Sedláčková, Veronika Šedajová, Jakub Šobáň, Leoš Valenta, David Zemánek, Marie Zezulová, Petr Vodák
Třída 1. B (31)
Třídní profesor: Mgr. Jana Sedláčková
Jiří Bednařík, Veronika Čapková, Simona Dostálová, Matěj Hrdý, Natálie Ivkovičková, Markéta Jenišová, Lucie Ježová,
Zdenka Karafiátová, Nicol Kraváčková, Martina Mackerlová, Tomáš Müller, Radmila Müllerová, Dominik Nerušil, Lenka Novotná, Žaneta Pokorná, Tomáš Poláček, Kateřina Poulíčková, Michaela Procházková, Lucie Přikrylová, Aleš Reibl,

Jakub Seidl, Aneta Schreiberová, Leona Skalníková, Antonín Staněk, Lukáš Stejskal, Jitka Tihonová, Kristýna Valíčková,
Andrea Vaněrková, Eliška Veselková, Kristýna Zvejšková, Adéla Žáčková
Třída 2. A (29)
Třídní profesor: Mgr. Lucie Škvařilová
Hana Balcarová, Ondřej Beneš, Hana Bohatcová, Lucie Buriánková, Jana Dolečková, Tereza Dvořáková, Michaela Fickerová, Eva Freitingerová, Alena Koudelková, Kristýna Koutná, Tereza Kšicová, Pavlína Kubitová, Zuzana Kunhartová,
David Kutěj, Sára Lorencová, Tereza Machová, Nicol Mareschová, Jan Reitschmied, Eliška Schichová, Klára Skácelová,
Kristýna Slechanová, Tereza Staňková, Karin Stejskalová, Tomáš Strnad, Magdaléna Šméralová, Veronika Talčíková,
Tereza Tihonová, Renáta Továrková, Renata Musilová
Třída 2. B (20)
Třídní profesor: Mgr. Petr Veselka
Jiří Bulička, Tomáš Gloc, Lucie Greplová, Diana Hauptová, Jakub Kaderka, Tereza Kolářová, Pavlína Nárožná, Daniel
Pávek, Michal Poláček, Helena Přikrylová, Lucie Skácelová, Veronika Slechanová, Tereza Starová, Jan Šafář, David
Širůček, Ester Šméralová, Elena Trčková, Petra Vágnerová, Patrik Vrbický, Lenka Vykydalová, Vojtěch Vymětal
Třída 3. A (27)
Třídní profesor: Mgr. Jan Hrazdira
Klára Ambrozová, Kateřina Ambrozová, Michaela Bažantová, Dita Brnová, Kamila Cápalová, Sigrid Čechurová, Monika
Čevelová, Lucie Fliegerová, Barbora Havránková, Sebastian Hrubý, Jitka Janásková, Petra Kořistková, Michal Kuchař,
Iva Mackerlová, Kamila Navrátilová, Aleš Petržela, Jan Podešva, Dana Prudilová, Patricie Prudilová, Daniel Richter,
Štěpán Richter, Petr Skalák, Kateřina Skřebská, Nikola Smítalová, Klára Špidlíková, Ivana Toulová, Tomáš Veverka
Třída 3. B (28)
Třídní profesor: Mgr. Petr Mikulášek
Romana Borýsková, Daniel Cigánek, Žaneta Danihelová, Kamil Hrubý, Klára Jagošová, Blanka Jasinková, Julie Junková,
Adam Kolínský, Tomáš Konečný, Jakub Korbel, Veronika Kouřilová, Nikola Kubešová, Aleš Langer, Josef Maršálek,
Martin Maryška, Tomáš Müller, Daniel Přikryl, Marie Richtrová, Richard Sabau, Lucie Svobodová, Kristýna Šertlerová,
Štěpán Širůček, Kateřina Štoudková, Martin Toul, Nikola Weiglová, Kristýna Zemánková, Nicole Elizabeth Žůrková,
Marek Olšan

Tabulková příloha výroční zprávy za školní rok 2011/2012 (vyhláška MŠMT č. 225/2009 Sb.)
Název školy:
Sídlo školy:
Charakteristika školy:

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Jevíčko, A. K. Vitáka 452, PSČ 569 43
Gymnázium Jevíčko je škola s osmiletým a čtyřletým studiem. V šesti třídách osmiletého gymnázia a sedmi třídách čtyřletého gymnázia studovalo ve školním roce
2011/2012 celkem 309 žáků. Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole jsou tři počítačové učebny, odborné
učebny estetické výchovy, přírodních věd, cizích jazyků, laboratoře fyziky a chemie, aula, tělocvična, studentská klubovna, multimediální učebna, školní knihovna,
bufet. Pro tělesnou výchovu je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové
hry a velké hřiště pro atletiku.
Informace o škole (situace k 30. 9. 2011)
Gymnázium
Nižší (G8) Vyšší (G8)
Počet tříd
2
4
Počet žáků školy
39
81
Počet žáků na třídu 19,50
20,25
Kapacita školy
80
100
Využití kapacity v (%) 48,75
81,0

Zřizovatel:
Ředitel:
Zástupce ředitele:
Výchovný poradce:
Koordinátor ICT:
Koordinátor EVVO:
Koordinátor ŠVP:
Protidrogová prevence:
www, email:
Školská rada:
Obory vzdělávání:

Čtyřleté
7
189
27,0
240
78,75

Celkem
13
309
23,76
420
73,57

Pardubický kraj
RNDr. Dag Hrubý, od 1. 8. 2012 Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jiří Janeček
Mgr. Dita Šponerová
Ing. Ladislav Lór
Mgr. Adam Wiltsch
Mgr. Lucie Škvařilová, PhDr. Zdeňka Valčíková
Mgr. Hana Nováková
www.gymjev.cz, info@gymjev.cz
Mgr. Petr Mazal, předseda školské rady
Ing. Roman Müller, Mgr. Jiří Janeček, členové školské rady
79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné
79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium

Personální zabezpečení:
Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole celkem 49 zaměstnanců, z toho 31
učitelů, 3 vychovatelé domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí školní jídelny, správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 8
kuchařek, 3 uklízečky. Přepočtený počet osob byl 46,06

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2011/2012
Pedagogičtí pracovníci:
RNDr. Dag Hrubý
Mgr. Jiří Janeček
Mgr. Jaromír Baranok
Mgr. Luděk Dobeš
Mgr. Věra Grimmerová
Mgr. Jan Hrazdira
Mgr. Jana Hrazdirová
Mgr. Ing. Miluše Hrubá
Mgr. Josef Huf
Mgr. Helena Hufová
Mgr. Jana Janečková
Ing. Zdeňka Jirásková
Mgr. Robert Jordán
Bc. Martin Korbel
Mgr. Jiří Linhart
Ing. Ladislav Lór
Mgr. Alena Luňáčková
PaedDr. Vladimír Macků
Mgr. Petr Mikulášek
RNDr. Lukáš Müller, Ph. D.
Mgr. Hana Nováková
Mgr. Martin Raus
Mgr. Luděk Rygl
Mgr. Jana Sedláčková
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Dita Šponerová
PhDr. Zdeňka Valčíková
Mgr. Petr Veselka
Mgr. Adam Wiltsch
Mgr. Tereza Zahradníková
Provozní pracovníci školy:
Provozní pracovníci gymnázia:
Marcela Linhartová
Jana Kouřilová
Jan Zikmund
Lenka Hrazděrová
Veronika Musilová 0,8
Ladislava Vašíčková 0,8
Vychovatelé domova mládeže:
Věra Vafková
Darina Gnipová
Lucie Krejčí
Provozní pracovníci domova mládeže:
(Ladislava Vašíčková 0,2)
(Veronika Musilová 0,2)
Pracovníci školní jídelny:
Milada Wrbová
Ludmila Vachutková
Marie Ambrozová
Ilona Letovská
Dana Machorková
Jitka Procházková
Emílie Hrušková pomocná
Dana Machorková ml.
Zdeňka Spáčilová

ředitel školy, M-Ch
zástupce ředitele, Fy
Čj – D
Z – Tv
Bi - Ch
Aj – Ov
Hv - Aj
M - Dg
Aj - Tv
M-Z
Rj - Vv
Ch
Čj - D
Ivt
Tv - Z
Ivt, metodik ICT
M - Fy
Nj - D – Rj
M – Fy
M - Ch
koordinátor protidrogové prevence Bi – Tv
Ivt
Aj - Nj - Ov
Čj – Hv
koordinátor ŠVP, Čj - La
výchovná poradkyně, Nj
Čj - D
Aj – Tv
koordinátor EVVO, Bi – Z
Čj - Fj

mzdy a personalistika
hlavní účetní
správce budovy školy
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
uklízečka
uklízečka
vedoucí stravování
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

Gymnázium Jevíčko
Učitelé
Vychovatelé
Ostatní pracovníci
Celkem

Počet (FO)
31
3
15
49

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
83

Počet (PO)
28,04
2,40
15,62
46,06

Počet přijatých
45

Nastoupilo ke studiu
44

První ročník osmiletého gymnázia nebyl otevřen. Do čtyřletého gymnázia byli přijímáni žáci, kteří uspěli v přijímacích
zkouškách z českého jazyka a matematiky nebo anglického jazyka a testů obecných studijních předpokladů a získali
po započítání bodů za studium a soutěže v prvním kole 104 bodů z možných 130, ve druhém kole 95 z možných 130.
Výsledky vzdělávání žáků
Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 prospělo s vyznamenáním 80 žáků, prospělo 224 žáků a neprospěli po
opravných zkouškách 4 žáci, z nichž 2 budou opakovat ročník a 2 odešli ze školy. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,852. Ve školním roce 20011/2012 maturovaly dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia.
Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 79 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu uvádí následující tabulka:
Třída
4. A
4. B
8. S
Celkem

Počet žáků
26
28
25
79

Prospělo/neprospělo v profilové části MZ
25/1
28/0
24/0
78/1

Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ
26/0
26/2
23/1
74/3

Po podzimním termínu a opravných zkouškách zůstává jeden žák, který neprospěl ve společné části MZ.
Přehled prospěchu ve školním roce 2011/2012
Třída
Třídní profesor
3. S
Hana Nováková
4. S
Tereza Zahradníková
5. S
Lukáš Müller
6. S
Zdeňka Jirásková
7. S
Věra Grimmerová
8. S
Jiří Linhart
2. A
Lucie Škvařilová
3. A
Jan Hrazdira
4. A
Zdeňka Valčíková
1. B
Jan Sedláčková
2. B
Petr Veselka
3. B
Petr Mikulášek
4. B
Luděk Dobeš
Gymnázium

Prospěch
1,26
1,84
1, 63
1,85
1,81
2,00
1,99
2,22
1,93
1,72
1,76
1,91
1,78
1,85

Vyznamenání
11
8
9
5
7
6
6
3
3
10
3
6
3
80

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2011/2012 absolvovali učitelé gymnázia celkem 13 vzdělávacích akcí. Z počtu 31 učitelů se účastnilo
vzdělávání 9 učitelů, 1 učitel studoval v doktorandském studijním programu a jedna učitelka pokračovala ve studiu
výchovného poradenství.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Škola připravila pro veřejnost 11. listopadu 2011 a 2. února 2012 dny otevřených dveří. Škola uspořádala 2. 12. 2011
a 20. 1. 2012 ve spolupráci se Sdružením rodičů, přátel a sponzorů školy dva plesy, které byly hojně navštíveny. Gymnázium se zúčastnilo prezentace středních škol ve Svitavách a prezentace na základních školách v regionu.

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí a další kontroly
Ve školním roce 2011/2012 nebyla škola kontrolována Českou školní inspekcí. Uskutečnily se následující kontroly:
23. 01. 2012 – kontrola krajské hygienické stanice v Pardubicích
11. 04. 2012 – kontrola grantu OPVK, kontrolu provedl Pk
10. 05. 2012 – kontrola VZP
24. 08. 2012 – kontrolní audit OPVK
Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011/2012

Účelový znak

33015
33027
33032
33166
33353

33006

Druh činnosti
Hlavní

Doplňková

UKAZATEL

v Kč

A) Neinvestiční dotace ze SR celkem
v tom:
Hustota a speciffika
Posílení platové úrovně pedag. pracovníků s VŠ, kteří splňují
odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.
Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné MZ
Soutěže (Matematický klokan, AJ, Přírodovědný klokan)
Přímé náklady na vzdělávání
- hrubé mzdy
- OON
- ONIV
z toho:
- odvody ZP, SP
- FKSP
- ostatní NIV
- náhrady
Grant OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- národní podíl ze SR - 15%
- evropský podíl - 85%

20226659,36

B) Neinvestiční dotace z ÚSC
Příspěvek na provoz celkem

3501000,00
23727659,36

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

63372,00
577674,00
9240,00
19100,00
17344000,00
12526000,00
163000,00
4655000,00
4314000,00
126000,00
161000,00
54000,00
2213273,36
331991,00
1881282,36

v Kč

Výnosy celkem
- dotace celkem
- vlastní příjmy
- čerpání rezervního fondu
- dotace a úroky grantu ESF

27521374,96
21495286,00
3800718,30
12049,00
2213321,66

Náklady celkem
- přímé
- provozní
- grant OP VK - nepřímé
- grant OP VK - přímé
Hospodářský výsledek HČ

27472693,09
18181443,69
7077927,74
324206,90
1889114,76
48681,87

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek DČ
Hospodářský výsledek celkem za rok 2011

Rozdělení HV do fondů:
a) fond odměn
15000,00
b) fond rezevní
68571,44
Nařízený odvod z odpisů (zákon č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 6b)
S platností od 1. 10. 2010 škola realizuje projekt "OP VK CZ.1.07/1.1.03/03.0005" - Vzdělávání
pro konkurenceschopnost v celkové výši 4 723 947,14 Kč.

954969,44
919779,87
35189,57
83871,44

725000,00

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je partnerskou školou Gymnázia v Sabinově na Slovensku, střední školy ve Wroclavi v Polsku a střední
školy v Böhlen v Německu. Do dalších rozvojových a mezinárodních projektů škola nebyla zapojena.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Gymnázium má uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou v
Hradci Králové a je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouci. Dále spolupracuje s
Katedrou didaktiky matematiky MFF UK v Praze. Mezi nejvýznamnější akce ve školním roce 2011/2012, které se
konaly v Jevíčku, patřily:
29. 05. – 05. 06. 2010 Organizace celostátního soustředění vítězů krajských kol MO,
01. 07. – 06. 07. 2010 Letní škola mladých přírodovědců (ve spolupráci s PřF UP).
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
V rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ schválilo Zastupitelstvo Pardubického
kraje v září 2010 projektovou žádost gymnázia s názvem Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím
realizace projektových dnů. Podstatou projektu s rozpočtem 4.723.947 Kč je vytvoření a zavedení dvaceti projektových dnů a dvou projektových týdnů, které budou integrovat aktuálně probírané učivo vždy alespoň čtyř
předmětů. Mezi integrovanými předměty jsou zejména přírodovědné a technické předměty, ale také společenské vědy, výchovy a cizí jazyky. Vedle povinné výuky projekt zavádí tzv. projektové víkendy mimo školu a volitelný předmět „Přírodovědné projekty“ s dvouhodinovou týdenní dotací. Partnery projektu jsou Přírodovědecká fakulta UP a obec Jevíčko. Během školního roku 2011/2012 se realizovaly projektové dny, týdny i víkendy a
probíhala výuka volitelného předmětu Přírodovědné projekty. Projekt byl ukončen 29. 6. 2012.
Od roku 2009 je Gymnázium Jevíčko zapojeno jako partnerská škola do projektu Mediální výchova na gymnáziích (žadatelem je Koalice Nevládek Pardubicka, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v ČR a
státního rozpočtu České republiky). Tento projekt probíhal také v roce 2011/2012.
Škola pokračovala v projektu „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“. Tento projekt realizuje Masarykova obchodní akademie v Jičíně ve spolupráci s 26 partnerskými
středními školami České republiky. Bylo vytvořeno odborné partnerství - síť zapojených škol při vytváření a
sdílení výukových prezentací. V rámci projektu probíhají regionální školení a semináře tvůrců prezentací a členů
odborných předmětových komisí. V období od března 2010 do února 2013 vytvoří 106 učitelů - tvůrců zúčastněných škol více než 3000 interaktivních výukových materiálů pro anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a latinský jazyk, které budou volně dostupné i pro ostatní školy na těchto stránkách. První výukové prezentace byly k dispozici od září 2010. Z Gymnázia Jevíčko jsou zapojeni do projektu 4 učitelé. Jeden koordinátor,
1 tvůrce výukových materiálů z anglického jazyka, jeden tvůrce výukových materiálů z německého jazyka a
jeden tvůrce výukových materiálů z latiny, který je zároveň předmětovým metodikem a členem předmětové
komise. V rámci projektu škola získala 2 interaktivní tabule, 2 dataprojektory, hlasovací zařízení ActiVote a interaktivní učebnice v hodnotě asi 25 tis. Kč.
Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
Gymnázium spolupracuje s těmito organizacemi:
- Jednota českých matematiků a fyziků (ref.: RNDr. Josef Kubát)
- Přírodovědecká fakulta MU Brno (ref.: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., PřF MU Brno)
- Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (ref.: Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc. PřF UP Olomouc), Gymnázium
Jevíčko je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
- Ústřední výbor matematické olympiády ČR (ref.: doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., PřF MU Brno)
- Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha (ref.: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.)
- Základní organizace ČMOS pracovníků školství (předseda Mgr. Josef Huf)
- Město Jevíčko (ref.: ing. Roman Müller, starosta města)
- Základní škola Jevíčko (ref.: Mgr. Miloslav Parolek)

-

Sdružení rodičů, přátel a sponzorů školy (SRPS, registrace MV ČR, dne 22. 11. 1991, VSC/1-8652/91-2).
IČO: 62673254, ČS Jevíčko: 1280337349/0800. Složení výboru ve školním roce 2011/2012:

Eva Fellnerová, předsedkyně
Ing. Petra Mazalová, hospodářka
Renata Konečná, revizní komise
Ivana Medková

Mgr. Jana Junková
Ing. Marie Zezulová
Eva Hrazdírová
Pavel Müller

Eva Glocová
Mgr. Rostislav Mach
Milan Žáček

SRPS podporuje činnost gymnázia ve všech oblastech a snaží se o z lepšení informovanosti na veřejnosti o možnostech studia. Poskytuje finanční pomoc na činnost předmětových komisí, kulturní akce a odměny nejlepším
žákům z příspěvků a z výtěžku plesu. Pomáhá při organizaci maturitních zkoušek, financuje mimoškolní činnost
žáků ubytovaných na internátě. V minulém školním roce uspořádalo sdružení tradiční maturitní plesy v prosinci
a lednu.
Studentská rada gymnázia ve školním roce 2011/2012
Třída Mluvčí
Zástupce mluvčího
Třída
3S
Tereza Švecová Petr Mooz
2A
4S
Helena Khýrová Michaela Jeřábková
2B
5S
Stanislav Škeřík Tomáš Haas
3A
6S
David Plech
Petra Javůrková
3B
7S
Marie Zezulová Kateřina Jarkovská
4A
8S
Michal Kalášek Martin Mooz
4B
1B
Antonín Staněk Kateřina Poulíčková

Mluvčí
Michaela Fickerová
Daniel Pávek
Michal Kuchař
Martin Toul
Lenka Bidmonová
Markéta Sládečková

Zástupce mluvčího
Magdaléna Šméralová
David Širůček
Barbora Havránková
Nikola Weiglová
Sabina Brablecová
Adam Klein

Učební plán osmiletého studia s prohloubenou výukou informatiky
Vzdělávací program G8v, 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (8 - leté)
Úpravy provedeny v rámci učebního plánu gymnázia čj.: 20 595/99-22 schváleného dne 5. 5. 1999, s platností
od 1. 9. 1999, uveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 7/1999 a dále podle směrnice MŠMT čj: 18 961/2006-23 vydané dne 31. července 2006 s platností od 1. září 2006.
Podle tohoto plánu probíhala výuka ve třídě 8. S.
Předmět
ČJ
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Občanská výchova
ZSV
Dějepis
Zeměpis
Estetická výchova
Tělesná výchova
Matematika
Informatika
Fyzika
Chemie
Biologie
Volitelný 1
Volitelný 2
Volitelný 3
Volitelný 4
Celkem

1
5
5
1
2
2
3
2
5
3
2
30

2
5
3
1
2
2
3
2
5
3
2
2
30

3
5
3
1
2
2
2
2
5
2
3
2
2
31

4
5
3
1
2
2
2
2
5
2
3
2
2
31

5
4
4
3
1
2
2
2
2
4
2
3
2
2
33

6
4
4
3
1
2
2
2
2
4
2
3
2
2
33

7
4
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
33

8
3
3
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
33

Celkem
35
28
12
4
6
16
12
14
16
36
12
23
12
16
4
4
2
2
254

Učební plán čtyřletého studia s prohloubenou výukou cizích jazyků
Vzdělávací program G4h, 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (4 – leté)
Úpravy provedeny v rámci učebního plánu gymnázia čj.:20 595/99-22 schváleného dne 5. 5. 1999, s platností
od 1. 9.1999, uveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 7/1999 a dále podle směrnice MŠMT čj: 18 961/2006-23 vydané dne 31. července 2006 s platností od 1. září 2006.
Podle tohoto plánu probíhala výuka ve třídě 4. A.
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Latina
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Estetická výchova
Tělesná výchova
Matematika
Informatika a výpočetní technika
Fyzika
Chemie
Biologie
Volitelný 1
Volitelný 2
Volitelný 3
Volitelný 4
Celkem hodin

1
4
5
3
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
33

2
4
5
3
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
33

3
4
5
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
33

4
3
5
3
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
33

Celkem
15
20
12
4
6
8
4
4
8
12
5
6
6
8
4
4
2
2
132

Učební plán čtyřletého studia s prohloubenou výukou informatiky
Vzdělávací program G4v, 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (4 - leté).
Úpravy provedeny v rámci učebního plánu gymnázia čj.:20 595/99-22 schváleného dne 5. 5. 1999, s platností
od 1. 9.1999, uveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 7/1999 a dále podle směrnice MŠMT čj: 18 961/2006-23 vydané dne 31. července 2006 s platností od 1. září 2006.
Podle tohoto plánu probíhala výuka ve třídě 4. B.
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Estetická výchova (Hv/Vv)
Tělesná výchova
Matematika
Informatika a výpočetní technika
Fyzika
Chemie
Biologie
Volitelný 1
Volitelný 2
Volitelný 3
Volitelný 4
Celkem

1
4
4
3
1
2
2
2
2
4
2
3
2
2
33

2
4
4
3
1
2
2
2
2
4
2
3
2
2
33

3
4
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
33

4
3
3
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
33

Celkem
15
14
12
6
8
4
4
8
16
8
11
6
8
4
4
2
2
132

UČEBNÍ PLÁN ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk, Německý jazyk
1
Další cizí jazyk

1R

2R

3R

4R

Suma

3
4
3

4
4
3

4
3
3

4
5
3

15
16
12

Matematika a její aplikace
Matematika

4

4

4

4

Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie

3
3
2
2

2
3
3
2

3
2
2
2

2
2
-

10
8
9
6

Člověk a společnost
Základy společenských věd
Dějepis

1
2

1
2

2
2

2
-

6
6

+6
16
+7

Člověk a svět práce

+1

2

Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

+0
2
2

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2
2

-

-

4
4
+1

2

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

2

-

-

4

+0

3

Volitelné předměty
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4

-

Celkem

33

1

Disp.
+7
+3
+4
+0

+4
34

2
2
-

2
2
2
2

33

32

4
4
2
2
132,0

+26

Žák si volí již v prvním ročníku jeden ze tří nabízených jazyků (během přechodného období mezi návazností RVP
ZV a RVP G ze čtyř jazyků)
2 Žáci si v prvním ročníku volí ze vzdělávací oblasti jeden ze vzdělávacích oborů
3 Seznam volitelných předmětů a jejich osnovy jsou uvedeny v příloze k ŠVP

UČEBNÍ PLÁN ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
1R
2R
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
3
4
Anglický jazyk, Německý jazyk
5
5
4
Další cizí jazyk
3
3
Latina
-

3R

4R

Suma

Disp.

4
4
3
2

4
5
3
2

15
19
12
4

+3
+7
+0
+4

Matematika a její aplikace
Matematika

+2
3

3

3

3

12

Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

-

6
6
6
6

Člověk a společnost
Základy společenských věd
Dějepis
Dějiny kultury

2
2
-

2
2
-

2
2
-

2
2
2

8
8
2

+4

Člověk a svět práce

+1

5

Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

+0
2
2

2
2

-

-

4
4

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

2

-

-

4

+1

+0

6

Volitelné předměty
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4

-

Celkem

32

4

+4
33

2
2
-

2
2
2
2

34

33

Žák si volí již v prvním ročníku jeden ze čtyř nabízených jazyků
Žáci si v prvním ročníku volí ze vzdělávací oblasti jeden ze vzdělávacích oborů
6 Seznam volitelných předmětů a jejich osnovy jsou uvedeny v příloze k ŠVP
5

4
4
2
2
132,0

+26

UČEBNÍ PLÁN NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
1S
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
5
Anglický jazyk
4
7
Německý/Francouzský/Ruský jazyk
Matematika a její aplikace
Matematika

2S

3S

4S

Suma

4
4
-

4
3
3

4
3
3

17
14
6

4

4

5

18

0,5(0,5) 0,5(0,5)1 1

3

+3
5

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Člověk a společnost
Dějepis
Občanská výchova

2
1

2
1

2
1

2
1(1)

8
4

Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis

2
2
2

1(1)
1
2
2

2
2
1(1)
2

2
2
1(1)
1

7
5
6
7

Laboratorní cvičení
Laboratorní cvičení z

+4

+3
1
Bi

1
Ch

1
Fy

3

Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

1
2

1
2

1
1

1
1

4
6

Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví*
Tělesná výchova

3

2

1
2

1
2

2
9

Člověk a svět práce
(Svět práce)**
(Práce s laboratorní technikou)***
(Využití digitálních technologií)****

0,5

1
0,5

-

1
-

1
1
1

Celkem

30

32

122,0

7

+2
+2
+1

-

*
**
***
****

Disp.
+10
+2
+2
+6

+1

29

31

vzdělávací obor zařazený do vzdělávacího oboru Bi
tematický okruh zařazený do vzdělávacího oboru Ov
tematický okruh zařazený do vzdělávacího oboru Fyzika
tematický okruh zařazený do vzdělávacího oboru IKT

Žák si volí ve třetím ročníku jeden ze tří nabízených jazyků

+24

UČEBNÍ PLÁN VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
5S
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
3
Anglický jazyk, Německý jazyk
4
8
Německý/Francouzský/Ruský jazyk
3

6S

7S

8S

Suma

4
4
3

4
3
3

4
5
3

15
16
12

16

Matematika a její aplikace
Matematika

4

4

4

4

Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie

3
3
2
2

2
3
3
2

3
2
2
2

2
2
-

10
8
9
6

Člověk a společnost
Základy společenských věd
Dějepis

1
2

1
2

2
2

2
-

6
6

+6

+7

Člověk a svět práce

+1

9

Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

2
2

2
2

-

-

4
4

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

2

-

-

4

+0

-

2
2
-

2
2
2
2

4
4
2
2

33

32

+1

+0

10

Volitelné předměty
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4

-

Celkem

33

8

+4

34

Žák si volí již ve třetím ročníku jeden ze tří nabízených jazyků
Žáci si v pátém ročníku volí ze vzdělávací oblasti jeden ze vzdělávacích oborů
10 Seznam volitelných předmětů a jejich osnovy jsou uvedeny v příloze k ŠVP
9

Disp.
+7
+3
+4
+0

132,0

+26

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 3. 10. 2012
V Jevíčku 2012

