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Výroční zpráva
2015/2016

Slovo úvodem
Novinkou školního roku 2015/2016 bylo zahájení výuky v novém maturitním oboru kombinované lyceum.
V rámci přípravy na výuku učitelé navštěvují vzdělávací akce Akademie waldorfské pedagogiky v Praze. Byl zřízen stipendijní fond, ze kterého bylo odměněno 20 žáků s největším počtem získaných bodů. Kritériem pro
přidělení byl nejen prospěch, ale také účast v olympiádách, soutěžích, prezentace školy na veřejnosti a mimoškolní činnost. Nadále se rozšiřuje spolupráce mezi gymnáziem a městem. Na základě rozhodnutí zastupitelstva
byl žákům ubytovaným na domově mládeže poskytnut příspěvek 200 Kč/měsíc na ubytování. Již tradičně jsme
uspořádali soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z regionu Malá Haná a blízkého okolí. Angliáda i Mladí
přírodovědci se setkaly s velkým zájmem. Obě soutěže výrazně přispěly k propagaci gymnázia. Žáci Společenskovědního semináře pod vedením vyučující Mgr. Lenky Hrbáčkové pokračovali v projektu Světová škola. Pro
žáky 8. tříd základních škol připravili projekt Den pro zdraví se zaměřením na potraviny a jejich složení.
Naše škola byla zařazena do projektu EPC VII. V rámci tohoto projektu byla o prázdninách na naší škole zahájena kompletní rekonstrukce plynové kotelny (nahrazení starých kotlů úspornějšími typy), výměna čerpadel,
osazení radiátorů termoventily, instalaci spořičů vody, zateplení stropu v nejvyšším podlaží a výměna klasických
zářivek za úspornější LED zářivky.
Gymnázium tradičně věnuje pozornost práci s talentovanými žáky. Žáci byli úspěšní v okresních, krajských i
celostátních kolech soutěží v cizích jazycích i v českém jazyce, dařilo se v matematice i v chemii. Pěkných výsledků dosáhli žáci i ve výtvarných a recitačních soutěžích, důstojně reprezentovali školu také ve sportovních
kláních. Z mnoha úspěchů uvedu ty největší:
Zdeňka Mauerová, 2. B – Wolkrův Prostějov – 1. místo v krajském kole a účast v celostátním kole
Nhi Hoang Hai, 2. A - Soutěž v německém jazyce, kategorie SŠ IIIA – 2. místo v krajském kole
Aneta Zezulová, 7. S - Soutěž v německém jazyce, kategorie SŠ IIIA – 3. místo v krajském kole
Dennis Vymer, 7. S - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III B – 4. místo v krajském kole
Kristýna Bažantová, 3. B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III B – 5. místo v krajském kole
Zdislava Zavadilová, 3. B - Soutěž ve francouzském jazyce – 5. místo v krajském kole
Karolína Zvejšková, 1. B - Soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ II – 9. místo v krajském kole
Adam Bubeník, 4. A - Zemské kolo soutěže CERTAMEN LATINUM – 15. místo

Martin Geršl, 3.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 4. místo v okresním kole
Adéla Sedláčková, 2. B – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 6. místo v okresním kole
Zdeňka Mauerová, 2. B - Matematická olympiáda – kategorie B – 5. místo v krajském kole
Petr Mooz, 7. S – Matematická olympiáda – kategorie A – 7. místo v krajském kole
Jan Moučka, 3. B - Matematický klokan – kategorie Student – 3. místo v okresním kole
Zdeňka Mauerová, 2. B - Matematický klokan – kategorie Junior – 10. místo v okresním kole
Kolektiv žáků - Soutěž finanční gramotnost – 5. místo v okresním kole
Petr Mooz, 7. S – Chemická olympiáda – kategorie B – 7. místo v krajském kole
Martin Hrubý, 1. L, Fzikální olympiáda – kategorie D – 18. místo

Martin Geršl, 3. B - Zeměpisná olympiáda – 4. místo v okresním kole
Robin Richter, 3. B - Zeměpisná olympiáda – 6. místo v okresním kole
Kolektiv žáků pod vedením PhDr. Zdeňky Valčíkové - Školní časopis GYMJEV EXPRESS obsadil v krajském kole
soutěže „Školní časopis roku 2016“ 3. místo
Kolektiv žáků - Soutěž „Pardubický kraj známý neznámý – 3. místo v krajském kole
Ivana Blchová, 1. L, Tereza Spáčilová, 2. B a Jaromír Koudelka, 3. B – Výtvarná soutěž „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje – celostátní kolo, Jaromír Koudelka dostal zvláštní cenu akademického malíře Františka
Zálabského za ojedinělou sérii fotografií, cenu veřejnosti získala se značným bodovým náskokem Tereza Spáčilová
Družstvo dívek - Košíková – 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole
Družstvo chlapců – Okresní kolo ve stolním tenise - 2. místo
Družstvo chlapců – Okresní kolo v odbíjené - 3. místo
Družstvo chlapců – Okresní kolo v kopané – 3. místo
Jedním z měřítek úspěšnosti školy jsou výsledky žáků u maturitních zkoušek. Maturitní zkoušky konalo 63 žáků.
V jarním termínu uspělo 59 žáků. Čtyři žáci, kteří neuspěli, úspěšně vykonali opravnou zkoušku v podzimním
termínu. Ve školním roce 2016/2017 bude na gymnáziu 10 tříd, z toho 7 tříd čtyřletého gymnázia, 1 třída osmiletého gymnázia a 2 třídy kombinovaného lycea.

Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali
žákům ve školním roce 2015/2016 a také rodičům, zastupitelům města Jevíčka a sponzorům za jejich podporu.

Mgr. Jiří Janeček
ředitel gymnázia

Základní údaje o škole – výroční zpráva 2015/2016 (vyhláška MŠMT č. 225/2009 Sb.)
Název školy:
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Sídlo školy:
Jevíčko, A. K. Vitáka 452, PSČ 569 43
Charakteristika školy:
Gymnázium Jevíčko je škola s osmiletým a čtyřletým studiem. Ve dvou třídách osmiletého gymnázia, sedmi
třídách čtyřletého gymnázia a jedné třídě kombinovaného lycea studovalo ve školním roce 2015/2016 celkem
220 studentů. Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole
jsou dvě počítačové učebny, odborné učebny estetické výchovy, přírodních věd, cizích jazyků, laboratoře fyziky
a chemie, aula, tělocvična, studentská klubovna, multimediální učebna, školní knihovna, bufet. Všechny třídy
jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. 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. 2015)
Gymnázium
Vyšší (G8)
Čtyřleté
Počet tříd
2
7
Počet žáků na třídu
33
172
Kapacita školy
40
240
Využití kapacity v (%)
82,5
71,66
Zřizovatel:
Ředitel:
Zástupce statutárního orgánu:
Zástupce ředitele:
Výchovný poradce:
Koordinátor EVVO:
Koordinátor ŠVP:
Protidrogová prevence:
www, email:
Školská rada:
Obory vzdělávání:

Lyceum
1
15
120
12,5

Celkem
10
220
400
55

Pardubický kraj
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jiří Janeček
Mgr. Dita Šponerová
Mgr. Dita Šponerová
Mgr. Adam Wiltsch
Mgr. Lucie Škvařilová, PhDr. Zdeňka Valčíková
Mgr. Hana Nováková
www.gymjev.cz, info@gymjev.cz
Mgr. Dita Šponerová, předseda školské rady
Dušan Pávek dipl. um., Mgr. Miroslav Šafář, členové školské rady
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium

78-42-M/06 Kombinované lyceum
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Personální zabezpečení:
Ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole celkem 37 zaměstnanců, z toho 21 učitelů, 3 vychovatelé domova mládeže, bezpečnostní pracovník domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí školní jídelny, správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 6 kuchařek, 2 uklízečky.

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2015/2016
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jiří Janeček
Mgr. Jaromír Baranok
Mgr. Lenka Horníčková
Mgr. Jana Helánová (Rajsová)
Mgr. Lenka Hrbáčková
Mgr. Josef Huf
Mgr. Helena Hufová
Mgr. Jana Janečková
Ing. Zdeňka Jirásková
Mgr. Hana Korbelová
Mgr. Jaroslav Kyncl, Ph. D.
Mgr. Jiří Linhart
Mgr. Alena Luňáčková
PaedDr. Vladimír Macků
RNDr. Lukáš Müller, Ph. D.
Mgr. Hana Nováková
Mgr. Tereza Pernicová
Mgr. Luděk Rygl
Mgr. Jana Sedláčková
Mgr. Dita Šponerová
PhDr. Zdeňka Valčíková
Mgr. Petr Veselka
Mgr. Adam Wiltsch
Mgr. Tereza Zahradníková
Provozní pracovníci školy:
Provozní pracovníci gymnázia:
Marcela Linhartová
Bc. Jana Kouřilová
Jan Zikmund
Petra Bomberová
Lenka Hrazděrová
Pavlína Kochová
Růžena Koudelková
Vychovatelé domova mládeže:
Věra Vafková
Darina Gnipová
Lucie Havránková
Iveta Blahová
Provozní pracovníci domova mládeže:
Iveta Blahová
Ladislav Dudek
Veronika Musilová
Miloslava Sýkorová
Pracovníci školní jídelny:
Milada Wrbová
Ludmila Vachutková
Marie Ambrozová
Ilona Letovská
Jitka Procházková

ředitelka školy, koordinátor ŠVP, Čj – La, (mateřská dovolená)
zástupce statutárního orgánu, Fy
Čj – D
M – Fy, (od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016 zástup za Mgr. Alenu Luňáčkovou)
Čj - Fj
Čj - Zsv
Aj - Tv
M-Z
Rj - Vv
Ch
Bi – Hv, (od 1. 9. 2015 do 20. 5. 2016 zástup za Mgr. Hanu Novákovou)
Aj
Tv - Z
M - Fy
Nj - D – Rj -La
M - Ch
školní metodik prevence, Bi – Tv
Ma - Ikt
Aj - Nj - Ov
Čj – Hv
zástupce ředitele, výchovná poradkyně, Nj – Dě - PEK
Čj - D
Aj – Tv
koordinátor EVVO, Bi – Z
Čj – Fj, (mateřská dovolená od listopadu 2013)

mzdy a personalistika
hlavní účetní
správce budovy školy
uklízečka (od 1. 11. 2015)
uklízečka
uklízečka (od 1. 3. 2016)
pomocný pracovník (od 1. 3. 2016)

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka (do 16. 3. 2016)
vychovatelka (1. 4. 2016)
bezpečnostní pracovník (do 31. 3. 2016)
bezpečnostní pracovník (od 1. 1. 2015)
bezpečnostní pracovník (od 1. 4. 2016)
uklízečka (od 1. 4. 2016)
vedoucí stravování
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

Alena Smékalová
Emílie Hrušková

kuchařka
pomocná kuchařka

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
101
Kombinované lyceum
28
Veřejnosprávní činnost
10

Počet přijatých
60
24
10

Nastoupilo ke studiu
51
15
0

Uchazeči o studium byli přijímáni na základě přijímacích testů organizovaných společností CERMAT. Do čtyřletého gymnázia byli přijímáni žáci, kteří v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky získali po započítání bodů za studium a soutěže v prvním kole 20 bodů z možných 100. Do výsledků se započítávali body za
prospěch na ZŠ, účast v soutěžích, olympiádách a mimoškolní aktivity. Ve druhém kole byli uchazeči přijímáni
na základě prospěchu ze ZŠ.
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
66
Kombinované lyceum
24
Veřejnosprávní činnost
7

Počet přijatých
65
24
7

Nastoupilo ke studiu
38
10
0

Uchazeči o studium byli přijímáni na základě přijímacích testů organizovaných společností CERMAT. Do čtyřletého gymnázia byli přijímáni žáci, kteří uspěli v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky získali po
započítání bodů za studium a soutěže v prvním kole 35 bodů z možných 100 pro gymnázium a 20 bodů pro
ostatní obory. Do výsledků se započítávali body za prospěch na ZŠ, účast v soutěžích, olympiádách a mimoškolní
aktivity. Ve druhém a třetím kole byli uchazeči přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ.

Výsledky vzdělávání žáků
Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 prospělo s vyznamenáním 74 žáků, prospělo 143 žáků, neprospěli
4 žáci. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,711.
Ve školním roce 2015/2016 maturovaly dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia. Celkem se
dostavilo k maturitní zkoušce 63 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu uvádí následující
tabulka:
Třída
4. A
4. B
8. S
Celkem

Počet žáků
21
25
17
63

Prospělo/neprospělo v profilové části MZ
21/0
24/1
18/0
62/1

Po podzimním termínu maturitních zkoušek prospěli všichni žáci.
Výsledky maturitních zkoušek:
4. A
průměrná známka 2,039, vyznamenání 8
4. B
průměrná známka 2,039, vyznamenání 8
8. S
průměrná známka 1,691, vyznamenání 7
Přehled prospěchu ve školním roce 2015/2016
Třída
Třídní profesor
Prospěch
7. S
Hana Nováková
1,620
8. S
Alena Luňáčková
1,775
1. A
Jaromír Baranok
1,731
1. B
Jana Janečková
1,457
1. L
Adam Wiltsch
1,748
2. A
Luděk Rygl
1,567
2. B
Lenka Hrbáčková
1,503
3. B
Zdeňka Valčíková
1,924
4. A
Josef Huf
1,637
4. B
Helena Hufová
2,044
Celkem
1,711

Vyznamenání
7
4
9
15
3
5
12
8
7
4
74

Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ
19/2
24/1
18/0
60/3

Zpráva o činnosti komise českého jazyka a literatury školní rok 2015/2016
Předseda komise:
Mgr. Zdeňka Valčíková
Členové komise:
Mgr. Lenka Hrbáčková, Mgr. Jana Sedláčková
Exkurze, přednášky
Návštěva městské knihovny - gymnázium i v tomto školním roce spolupracovalo s Městskou knihovnou v Jevíčku. Žáci prvních ročníků se v září seznámili s knižním fondem knihovny, on-line katalogem pro orientaci ve fondu knihovny a s pravidly půjčování knih. Žáci se naučili pomocí katalogu knihy vyhledávat.
Beseda s Jiřím Hájíčkem – v květnu se žáci tříd 7. S a 3. B setkali se současným českým spisovatelem Jiřím Hájíčkem. Akce proběhla v městské knihovně a zorganizovala ji vedoucí knihovny paní S. Kavanová. Autor žákům
především představil svou knihu Zloději zelených koní – příběh o hledačích vltavínů. Pak odpovídal na dotazy
týkající se jeho tvorby.
Beseda s Jiřím Walkerem Procházkou - v červnu se žáci tříd 1. B a 7. S zúčastnili besedy s tímto českým spisovatelem. Tématem byla fantasy literatura, sci-fi a horor.

Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
V březnu se zúčastnili 3 žáci krajského kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov. V první kategorii gymnázium
reprezentoval Petr Veselka z 1.A a Vít Václavek z 1.B. Ve druhé kategorii soutěžila Zdeňka Mauerová ze 2.B. Do
celostátního kola postoupila Zdeňka Mauerová s textem Ludvíka Aškenazyho Dvacáté století. Celostátní kolo se
uskutečnilo v červnu a Zdeňka Mauerová potvrdila svým vystoupením, že opravdu patří mezi dvacet nejlepších
ve své kategorii. Žáky na soutěž připravila J. Sedláčková.
Redakce školního časopisu se zúčastnila krajského kola soutěže „Školní časopis roku 2016“. Náš GYMJEV EXPRESS v kategorii „Střední školy“ obsadil 3. místo.

Okresní, oblastní a školní kola
Simona Čapková, třída 1.A - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 1. místo ve školním kole
Sára Pětvalská, třída 2.A - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 2. místo ve školním kole
Sára Pětvalská, třída 2.A - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 4. místo v okresním kole

Akce pro žáky školy a projekty
Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - rezervaci zajistila J. Sedláčková. Žáci 1.A a 1.B zhlédli v září
představení Sherlock Holmes, žáci 2.A a 2.B viděli v říjnu představení Hynku, Viléme, Jarmilo! a žáci 3.B a 7.S jeli
v listopadu na hru Spalovač mrtvol.
Školní časopis – v tomto školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu. Z. Valčíková se pravidelně
scházela s redakční radou. V průběhu roku se podařilo vytvořit opět 4 čísla časopisu.

Akce pro veřejnost
V listopadu se uskutečnila literárně-výtvarná soutěž Vytvoř si svůj komiks. Akci připravili členové komise - J.
Baranok, J. Sedláčková a Z. Valčíková. Soutěž byla vyhlášena pro žáky 8. a 9. tříd okolních základních škol. Zúčastnilo se 33 žáků, na práci měli 4 hodiny, hodnotila se originalita, výtvarné zpracování a celkový dojem
z vytvořeného příběhu s detektivní zápletkou. Porotkyně neměly vůbec jednoduchou práci, neboť všechny
příběhy měly velmi vysokou úroveň. Vítězkou se stala Klára Mrvová (ZŠ Jevíčko), druhé místo obsadila Kristýna
Baďurová (ZŠ Boskovice - ulice Slovákova) a na třetím místě se umístila Markéta Ondroušková (ZŠ Jevíčko).
Porota také udělila cenu za originalitu. Tu získala Natálie Finsterlová (ZŠ Jevíčko). Práce žáků posoudili i studenti
gymnázia. Nejvíce se jim líbil komiks, který nejvýše ocenila i porota, a proto cenu studentů gymnázia získala
Klára Mrvová. Všichni soutěžící byli za své úsilí odměněni pamětním listem a drobnými upomínkovými
předměty.

V únoru byly pro žáky 9. tříd základních škol uspořádány 2 přípravné kurzy na přijímací zkoušky
z českého jazyka. Příprava kurzů - J. Baranok, Z. Valčíková.
V červnu proběhl Gymfest. Gymnázium bylo celé sobotní odpoledne otevřeno veřejnosti. Probíhal
bohatý program, na kterém se podíleli hlavně žáci a učitelé naší školy. V literárním okénku vystoupili i
recitátoři - Petr Veselka z 1.A a Zdeňka Mauerová z 2.B.

Maturitní zkoušky
Ve státní zkoušce z českého jazyka a literatury maturovalo 63 žáků ze tří tříd. 62 žáků úspěšně odmaturovalo,
jeden žák nesložil dílčí ústní zkoušku. Průměrný prospěch maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury byl
2,048.

Další činnost komise
L. Hrbáčková, J. Sedláčková a Z. Valčíková se zúčastnili v březnu konzultačního semináře pro hodnocení ústní
části MZ – český jazyk a literatura. J. Sedláčková se zúčastnila i následujících seminářů: Jak být spokojený učitel
ve spokojené třídě (CCV Pardubice - listopad), Využití reklamy v hodinách ČJL (Descartes - duben). J. Sedláčková
se zúčastnila i Metodického víkendu pro učitele waldorfských škol (březen) a kurzu Zdravotník zotavovacích akcí
(ČČK Svitavy - duben).
Vyučující českého jazyka mohou získávat nové poznatky z časopisů 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 dalších soutěží.

Zdeňka Valčíková

Zpráva o činnosti komise cizích jazyků za školní rok 2015/2016
Předseda komise:
Josef Huf
Členové komise:
Aj - Petr Veselka, Luděk Rygl, Jaroslav Kyncl
Nj – Vladimír Macků, Dita Šponerová
Fj – Jana Helánová (Rajsová)
Rj – Jana Janečková, Vladimír Macků
Lj – Vladimír Macků
Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
Dne 1. března 2016 se v Pardubicích konalo krajské kolo konverzační Soutěže v německém jazyce
kategorie III A. Nhi Hoang Hai ze třídy 2.A a Aneta Zezulová ze třídy 7.S opět vzorně reprezentovaly
naši školu a umístily se na druhém, resp. třetím místě.

Karolína Zvejšková z 1.B vybojovala v krajské kole Soutěže
v ruském jazyce v Hlinsku deváté místo. (viz.foto)
Zdislava Zavadilová z 3.B soutěžila v krajském kole Soutěže ve
francouzském jazyce v Pardubicích. Nejprve proběhl poslech,
následně se soutěžilo v konverzaci. Studenti popisovali obrázek
a poté si losovali konverzační situaci. Zdislava měla reagovat na
to, jak si představuje svůj život za deset let. Úkolu se zhostila
velmi dobře a i proto obsadila pěkné páté místo.

Dennis Vymer, 7.S a Kristýna Bažantová,
3.B se účastnili krajského kola Soutěže
v anglickém jazyce, kategorie 3B určené
pro studenty, kteří pochází z bilingvní
rodiny nebo strávili delší čas v anglicky-

mluvící zemi. Po úvodním náročném poslechu na úrovni CAE následovalo úmorné čekání až do
odpoledních hodin, kdy dostali šanci každý zvlášť pohovořit na téma rodinné problémy. Výsledkem
jejich snahy bylo konečné umístění na čtvrtém, resp. pátém místě.
Adam Bubeník z 4.A soutěžil v zemském kole soutěže CERTAMEN LATINUM, pro nezasvěcené
olympiády v latině, a nakonec obsadil 15. místo.
Okresní, oblastní a školní kola
Kabinet anglického jazyka jako už tradičně připravil okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce, kterého
se zúčastnilo 14 nejlepších angličtinářů ze 7 středních škol svitavského okresu.
Martin Geršl, 3.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 4. místo v okresním kole
Adéla Sedláčková, 2.B – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 6. místo v okresním kole
Adéla Sedláčková, 2.B – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 1. místo v školním kole
Martin Geršl, 3.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 2. místo v školním kole
Karolína Zvejšková, 1.B - Soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ I – 1. místo v školním kole
Zdislava Zavadilová, 3.B – Soutěž ve francouzském jazyce, kategorie B1 – 1. místo ve školním kole
Pavlína Látalová, 3.B – Soutěž ve francouzském jazyce, kategorie B1 – 2. místo ve školním kole
Nhi Hoang Hai, 2.A – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 1. místo v okresním kole
Aneta Zezulová, 7.S - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 2. místo v okresním kole
Aneta Zezulová, 7.S - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 1. místo v školním kole
Nhi Hoang Hai, 2.A – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 2. místo v školním kole

Akce pro žáky školy a projekty
Představení divadelního centra Zlín pod
názvem Peter Black 2 navázalo na
úspěšné představení z loňského roku, ve
kterém
se
stal
z úspěšného
a
spokojeného zaměstnance a manžela
člověk bez práce a střechy nad hlavou.
Trojice
herců
mluvících
velmi
jednoduchou angličtinou dokázala svými
výkony pobavit a snad i poučit o
strastech při hledání vhodného povolání
v nelehké životní situaci. Práce kominíka,
umývače aut, pečovatele v domově
důchodců, hlídače v supermarketu ani
stěhováka nebyly z různých důvodů ty
pravé volby, ale nakonec se štěstí
na Petera usmálo a byli jsme svědky
happy endu.

Dne 26. října se uskutečnil tradiční jednodenní
poznávací zájezd do Vídně pod vedením Vladimíra
Macků, který poutavě popsala Kateřina Stündlová z 1.A.
V pondělí 26. října jsme se sešli v nepříjemně brzkou
šestou hodinu před gymnáziem a vyrazili jsme vstříc
Vídni. Čtyřhodinová jízda nám rychle uběhla. Nejdříve
jsme obdivovali krásy prosluněného zámku Schönbrunn.
Poté jsme se přesunuli do centra Vídně a rozdělili se na
část, která si šla zblízka prohlédnout vídeňský
parlament, a část, která si šla takzvaně po svých. Moje
skupinka si prohlédla centrum města, z dálky zamávala
katedrále sv. Štěpána zvané Stephansdom a vydala se
do Albertiny, kde jsme zhlédli velmi zajímavou výstavu
Od Moneta po Picassa a nezvyklé litografie Edvarda
Muncha. A to ještě náš výlet nekončil. To nejlepší mělo
teprve přijít. Vydali jsme se autobusem do zábavního
parku Prater. Zdejší atrakce, mnohdy až neuvěřitelné,
nám zvedly hladinu adrenalinu. Musím říct, že se celá
exkurze vydařila. Děkujeme panu učiteli V. Macků za
zorganizování tak zajímavé a poučné návštěvy Vídně.
Příští rok neváháme a určitě pojedeme znovu.

Již tradičně se v dubnu Gymnázium Jevíčko ve společnosti Obchodní akademie Ostrava a německé
partnerské školy Oberschule Böhlen vydalo na zájezd do tulipány provoněného Nizozemska. Krátkou
zprávu o cestě podaly studentky třídy 2.B Zdeňka Mauerová a Adéla Sedláčková. 24. dubna jsme se
k ostravské skupině připojili na benzínové pumpě v Moravské Třebové a během zdlouhavé cesty jsme
přibrali německé přátele. Ráno jsme se už probouzeli s výhledem na typickou holandskou krajinu
plnou květinových polí a vodních kanálů. Po příjezdu do Aalsmeeru jsme na nic nečekali a splnili první
bod našeho programu – návštěvu květinové burzy Flora Holland. Velmi nás překvapila důležitost
rychlosti a pohotovosti, s jakou makléři a zaměstnanci musejí pracovat. Následovala vnější prohlídka
fotbalového stadionu klubu Ajax Amsterdam. Značně vyčerpáni jsme se přesunuli na místo ubytování,
které se nacházelo v malém přímořském městě Egmond aan Zee. Poté, co jsme se ubytovali v našich
bungalovech, jsme se společně
vydali na procházku po pláži.
Druhý den nás s otevřenou
náručí přivítal Amsterdam a
charakteristické
proměnlivé
nizozemské počasí. „Útočiště“
jsme našli v Rijksmuseu, kde
pro
nás
hlavní
lákadlo
představovala Rembrandtova
Noční hlídka. Před naším
odjezdem do Egmondu jsme
stihli ještě návštěvu brusírny
diamantů a květinový trh.
Když někdo řekne Holandsko, vybaví se vám dvě věci: tulipány a kola. Druhý pojem jsme ve středu
měli možnost poznat na vlastní kůži – čekala nás totiž krátká projížďka po místním okolí. Poté jsme se
vypravili do skanzenu Zaanse Schans, kde nás okouzlily větrné mlýny i ukázka výroby klasických

dřeváků. A naskytla se nám i další unikátní příležitost – účast na Dni krále, což je jeden
z nejvýznamnějších holandských svátků. Během této události je všudypřítomná oranžová barva,
radost a vlastenectví místních.
S každým dnem přibývalo množství květin, které jsme viděli, a pomyslné vyvrcholení přišlo ve
čtvrtek… Nejprve jsme ale nahlédli do tajů lidského těla v muzeu Corpus.
Keukenhof, největší květinový park v Evropě, byl naší druhou zastávkou. I přes bouřku a krupobití
jsme se nemohli schovat v některém ze skleníků a plýtvat tak vymezeným časem na kochání se
nádhernými záhony právě rozkvetlých poupat. Přesun do letoviska Scheveningen však zdaleka
neznamenal konec pastvy pro naše oči. Čekal na nás celý podmořský svět v Sealife, kde někteří z nás
poprvé spatřili tučňáky. V Holandsku máte díky nížinaté krajině pocit, že je jako na dlani. Doslova
jsme to zažili v Madurodamu – miniaturním městě, kde se pohromadě vyskytují zmenšeniny všech
významných budov této země.
Dokonalé završení našeho výletu představovala sýrová farma a projížďka lodí po kanálech
Amsterdamu. Všichni si s sebou domů vedle nezapomenutelných zážitků vezli také hromadu
suvenýrů – cibulek tulipánů, sýrů, hořčic i přívěsků ve tvaru dřeváků.
Tímto děkujeme všem, kteří nám umožnili prohlédnout si Nizozemsko v celé jeho kráse, obzvlášť paní
profesorce Šponerové. Dank u!
Výzva 56
Rakousko v rámci Výzvy 56
Pro někoho to bylo klasické úterý, ne však pro nás, 10 studentů stojících s kufry před naším
gymnáziem. 13. října 2015 jsme se totiž vydali díky projektu Evropské unie na bezmála týdenní pobyt
do rakouského hlavního města Vídně. Našimi spolucestujícími byli studenti Gymnázia Žamberk a žáci
Základní školy ze Šumperka.
Hned první den jsme začali náročnou
procházkou historickým centrem. Od
Karlsplatzu, kolem Opery, hotelu
Sacher, Kapucínské hrobky, chrámu
svatého Štěpána, Hofburgu a Nové
radnice jsme došli až na parkoviště,
odkud už nás autobus zavezl na
ubytování. Náš hostel se nacházel
nedaleko proslulé Hundertwasserovy
spalovny Spittelau. Druhý a třetí den
dopoledne nás společně s žáky
Gymnázia Žamberk čekal jazykový kurs.
Pan učitel pocházel z Berlína a pro
mnohé z nás to bylo úplně poprvé, kdy jsme měli možnost účastnit se výuky s rodilým mluvčím.
Hlavní náplní hodin byla konverzace, plnili jsme různé zábavné úkoly a hráli jazykové hry.
Po náročných dopoledních a zaslouženém odpoledním klidu jsme se pak vydávali na další zajímavá
místa Vídně. Navštívili jsme například Hundertwassershaus, zámek Belveder, zámek Schönbrunn, kde
jsme si prohlédli komnaty Franze Josefa a jeho ženy Alžběty zvané Sissi. Chladné a deštivé počasí nás
občas zahnalo také do místních kaváren. Teplý čaj a výborný Apfelstrudel jsme ochutnali v proslulé
kavárně Hawelka.
Předposlední den byl ve znamení celodenního výletu do Salcburku, rodiště W. A. Mozarta. Měli jsme
možnost navštívit jeho rodný dům, ochutnat ručně dělané Mozartovy koule, prohlédnout si zahrady
zámku Mirabell nebo místní katedrálu. Ve staré části města jsme viděli nejužší dům celého Rakouska.
Poslední den si každý mohl naplánovat podle sebe. Někdo ho strávil v muzeích, někdo nákupy na
Maria-Hilferstraβsse nebo procházkou vídeňskými ulicemi, které byly konečně plné slunce. Společně
jsme se pak vydali ještě do zábavního parku Prater.

Domů jsme se vrátili unavení, ale za to s krásnými zážitky a vědomím, že jsme se mnohému naučili.
Poděkování patří všem, díky kterým se projekt uskutečnil a my mohli poznat tak nejen Vídeň
a němčinu v praxi, ale i nové přátele z ostatních škol, které se projektu účastnily.
Sladká Francie
Ve dnech 1. 11. – 7. 11. 2015 jsme
se studenty vyrazili do Francie na
Azurové pobřeží. Ubytováni jsme
byli v městečku Villeneuve-Loubet,
kde
také
probíhala
výuka
francouzštiny.
Navštívili
jsme
festivalové
město
Cannes,
přímořské letovisko Saint-Tropez,
město Grasse, proslavené parfémy,
dále pak Nice a Monaco. Studenti si
vyzkoušeli v praxi svoje znalosti
francouzského jazyka a prohlédli si
krásné okolí Azurového pobřeží. Navštívili jsme také střední školu módního návrhářství v Cannes
Lycée des métiers Les Coteaux, kde nás provedli budovami a seznámili nás s francouzským školstvím
na středních školách. Měli jsme také možnost setkat se se starostou města Villeneuve-Loubet a
prohlédnout si místní mediatéku. Ochutnali jsme také francouzskou kuchyni, a někteří se dokonce
vykoupali v moři. Výlet se nám moc líbil a budeme se těšit na některou příští návštěvu země galského
kohouta!

S výzvou č. 56 do Anglie
Čtyřicet studentů z jevíčského gymnázia se díky svým studijním výsledkům a aktivnímu zapojení se do
přípravy školních akcí mohlo vydat na týdenní výlet do Velké Británie, konkrétně do přímořského
města Brighton. Zde byli ubytováni v hostitelských rodinách, jež jim poskytly azyl po dobu tří nocí.
Během nich se alespoň částečně mohli seznámit se způsobem života tamějších obyvatel.

V dopoledních hodinách všichni žáci docházeli na tříhodinovou výuku angličtiny. Její náplní byly různé
hry s cílem procvičování jazyka a „rozmluvení“ studentů. Odpoledne potom podnikali výpravy po
Brightonu a jeho okolí. Navštívili mimo jiné renesanční zámek Leeds Castle v Kentu, doky
v Portsmouth, včetně muzea námořnictví a bitevní lodi Victory, bílá skaliska zvaná Seven Sisters
v blízkosti pobřežního města Hastings a další. Poslední den věnovali prohlídce Londýna. I přes
chvílemi nepříznivé počasí se zájezd velice vydařil a navzdory náročnosti cesty i pobytu se snad brzy
naskytne podobná odměna.
Stínování v zahraničí
V rámci výzvy 56 vycestovalo několik jazykářů za inspirací do zahraničních středních škol.
Dita Šponerová, Jana Janečková – přelom září/říjen - škola otevřené pedagogiky Evangelisches
Schulzentrum Muldental e. V. v Grimmě v Německu
Luděk Rygl – listopad – Waldorfschule ve Schwerinu v Německu
Valdimír Macků – listopad – střední škola v Wetzikonu ve Švýcarsku
Akce pro veřejnost

V úterý 20. října 2015 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge
Publishing House a Oxford University Press Olomouc druhý ročník soutěže o nejlepšího mladého
angličtináře s názvem Angliáda 2015. Akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu
Malá Haná. I letos projevili žáci velký zájem – do soutěže se zapojilo i přes současně probíhající
výjezdy škol do zahraničí v rámci Výzvy 56 skvělý počet 117 žáků z celkem 12 škol. Účastníci
absolvovali test anglického jazyka na úrovni A2 skládající se ze dvou částí – poslechu s porozuměním
a četby s porozuměním. Po vyhodnocení testu a sečtení výsledků byli nejlepší žáci odměněni
hodnotnými cenami od partnerů soutěže, každý účastník si také ale odnesl drobnou pozornost a
velice cenné zkušenosti. Vítězem se stal Jan Soural ze ZŠ Jaroměřice, před Veronikou Voráčovou také
ze ZŠ Jaroměřice, oba v péči paní učitelky Barbory Bohatcové a Leonou Marečkovou ze ZŠ Kunštát.
Mezi základními školami zvítězili žáci ZŠ Kunštát pod vedením paní učitelky Hany Marvanové.

Gymfest – vyučující cizích jazyků nacvičili se svými žáky písně ve všech jazycích vyučovaných na gymnáziu:

La
Aj

3B
2B

Aj

1A
1B

GAUDEMUS IGITUR
Lemon Tree

Cup Song, Wonder Wall
At Once
Nj
3B
Sag mir, wo die Blumen sind
Aj
7S
Somewhere Over The Rainbow, When I Was 7 Years Old
Fj
1. a 2 ročník
Champs-Elysées
Aj
2A
Tereza
3B
Moses go down
1.L
Let it be
Nj
7.S
Ich liebe diese Tage – Kris
Schlemihl Emil
a vrcholem bylo vystoupení studentů ruského jazyka se scénkou Putin Cirkus. Z tohoto vystoupení vzniklo video
Aj

původně určené pro pobavení návštěvníků na Gymfestu 2016, které sklidilo na sociálních sítích velký
úspěch. Klemen Slakonja, známý slovinský herec a zpěvák, který nazpíval originální píseň, naše video
veřejně pochválil na svém facebookovém profilu. Velký úspěch sklidila nahrávka i na Youtube, kde
během dvou dnů stoupl počet zhlédnutí téměř o 4 tisíce.

Den otevřených dveří – pro zájemce o studium byly připraveny prezentace cizích jazyků – učební
plány, ukázky používaných učebnic, maturitní testy a další výukové materiály a několik jazykových her
pro zpestření.

Maturitní zkoušky
Anglický jazyk
Společná část – státní maturita – 38 žáků – 15 výborně, 17 chvalitebně, 5 dobře, 1 dostatečně –
průměr 1,789
Profilová část – ústní zkouška- 20 žáků – 13 výborně, 2 chvalitebně, 4 dobře, 1 nedostatečně –
průměr 1,7
Didaktický test, písemnou práci i ústní část ve společné části maturitní zkoušky všichni studenti
absolvovali úspěšně.
Německý jazyk
Společná část – státní maturita – 2 žáci – 2 chvalitebně - průměr 2,0
Profilová část – ústní zkouška – 7 žáků – 2 výborně, 1 chvalitebně, 2 dobře, 2 dostatečně –
průměr 2,571
Didaktický test, písemnou práci i ústní část ve společné části maturitní zkoušky oba studenti
absolvovali úspěšně.
Ruský jazyk
Profilová část – ústní zkouška- 4 žáků – 2 výborně, 2 dobře – průměr 2,0

Další činnost komise
Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA pro gymnázium, 28. ledna 2016
Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo, kategorie IIIA, 10. února 2010
Soutěž v německém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA – 31. ledna 2016
Soutěž ve francouzském jazyce – školní kolo, kategorie B1 – 21. ledna 2016
Soutěž v ruském jazyce – školní kolo, kategorie SŠ II – 7. ledna 2016

Časopis Bridge – předplatné 35 studentů, Forum – dar velvyslanectví USA, Cizí Jazyky – metodický
měsíčník

Nákup jazykových učebnic od velkoobchodníků s výraznou slevou pro žáky (BridgeBooks,
Venturebooks)
Gillette English Centre – provoz anglické knihovny pro žáky i veřejnost, místo konání jazykových
soutěží
Josef Huf, Jana Janečková - členové krajských komisí soutěží v cizích jazycích

Příprava 3. části pracovních listů a kompletace pracovních listů pro společnou část maturitní zkoušky
– JH, PV, LR, DŠ
Metodické semináře
Josef Huf, Petr Veselka – Teaching English: Secondary Schools, 26. 8. 2015, Olomouc
Josef Huf – 6 webinářů - Teacher development Certificate Program, 8. 11. 2015 – 17. 12. 2015,
Education First

Josef Huf, vedoucí komise Cj

Zpráva o činnosti komise matematiky, za školní rok 2015/2016
Předseda komise: Helena Hufová
Členové komise: Lukáš Müller, Tereza Pernicová
Přednášky
„Transformace soustavy souřadnic“- duben 2016 - přednáška pro studenty matematického semináře třetích
ročníků - RNDr. Dag Hrubý - (org. HH, LM).

Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
Zdeňka Mauerová, 2. B - Matematická olympiáda – kategorie B – 5. místo v krajském kole z 16 účastníků
(příprava RNDr. Dag Hrubý).
Petr Mooz,7 . S – Matematická olympiáda – kategorie A – 7. místo v krajském kole z 16 účast.( příprava DH).
Albín Pařízek, 1. B – Matematická olympiáda – kategorie C - 9. místo v krajském kole (příprava DH).

Okresní, oblastní a školní kola
Družstvo studentů - Nikola Krupková, Tereza Finsterlová (obě 4.B), Jan Moučka a Jaromír Koudelka (oba 3.B) SUDOKU – březen 2016 - postup ze školního kola a účast v regionálním kole ve Vysokém Mýtě (4. místo.).

Jan Moučka, 3. B - Matematický klokan – kategorie Student – 1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole.
Zdeňa Mauerová, 2. B - Matematický klokan – kategorie Junior– 1. místo ve školním kole, 10. místo v okresním
kole.

Petr Mooz, Tereza Hrouzková, Jan Moučka – Matematická olympiáda kategorie A – školní kolo.
Zdeňka Mauerová, Marie Spíchalová, Josef Dvořák (2. B) - Matematická olympiáda kategorie B – školní kolo.
Kateřina Popelková, Albín Pařízek (1.B)- Matematická olympiáda kategorie C – školní kolo .
Petr Mooz (7. S), Tereza Hrouzková, Jan Moučka (3. B) – Matematická olympiáda kategorie A – školní kolo.
Logická olympiáda – účast v nominačním kole kat. C – 7 studentů.

Akce pro žáky školy a projekty
Sudoku – školní turnaj - 9 účastníků – zvítězila N. Krupková (4. B) – (org. HH).
Matematický klokan – mezinárodní soutěž pro studenty všech ročníků (91 studentů ve 2 kategoriích)- (org. HH).
Adaptační kurs pro studenty tříd 1. A, 1. B, 1. L - září 2015 - rekreační středisko Vysoké Pole, Dětřichov u
Moravské Třebové (HH, TP, LM) – matematické kvízy, šifrování.

Akce pro veřejnost
Celostátní soustředění MO (31. 5. – 7. 6. 2016) – kategorie B a C – již tradiční setkání úspěšných řešitelů MO
kat. B a C z celé republiky – přednáší pracovníci vysokých škol z Prahy, Brna a Olomouce, na organizaci tohoto
setkání se podílí ze strany Gymnázia Jevíčko především RNDr. Dag Hrubý, možnost účasti na přednáškách mají
také vybraní studenti naší školy.

Letní škola chemie, fyziky, biologie a matematiky - prázdninová akce Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého a Gymnázia Jevíčko, která se koná letos už jedenáctým rokem. Hlavním organizátorem je člen naší
komise RNDr. Lukáš Müller. Šestidenní program populárně-vědeckých aktivit je určen studentům prvních tří
ročníků všech typů středních škol se zájmem o přírodní vědy. Program Letní školy se skládá z populárních
přednášek, workshopů a neformálních aktivit, které jsou určeny pro žáky všech typů středních škol z celé České
republiky, se podílejí vyučující z univerzity i gymnázia ( D. Hrubý, Z. Jirásková, A. Wiltsch).

Dny otevřených dveří – informace o studiu (všichni členové komise).
Gymfest – soutěž ve skládání hlavolamů (HH+studenti 3.B a 1. B).
Maturitní zkoušky
Matematika – společná část státní maturitní zkoušky - 23 studentů, profilová část – 3 studenti.
Další činnost komise
Matematický klokan – okresní a krajská koordinace soutěže – H.Hufová.
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky do 1. ročníků – H. Hufová, L. Müller.
DVPP: H. Hufová – Celostátní konference učitelů matematiky – Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let –
Litomyšl, říjen 2015
- Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky – NIDV - Brno, prosinec 2015
- Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – ČČK – duben 2016
L. Müller – Seminář waldorfské pedagogiky – 1. ročník studia, během celého školního roku.
T. Pernicová – „Výzva 56“- stínování v zahraničí - návštěva školy otevřené pedagogiky – Grimma
Německo – konec září 2015
Časopisy - Učitel matematiky, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální,

Helena Hufová

Výroční zpráva vedoucího předmětové komise přírodních věd za školní rok 2015 - 2016
Členové komise: Jiří Linhart (vedoucí komise, Tv – Z), Hana Korbelová (Bi), Zdena Jirásková (Ch), Adam Wiltsch
(Bi – Z), Alena Luňáčková (Fy), Tereza Pernicová (IKT), Hana Nováková (Tv – Bi), Jiří Janeček (Fy),Josef Huf (Aj –
Tv), Petr Veselka (Aj- Tv), Lukáš Müller (Ch)
Schůzky komise probíhaly pouze v jednotlivých sekcích, protože problematika komise je příliš rozsáhlá a nesourodá. Předmětem jednání byly úvazky, systém dalšího vzdělávání, plnění tematických plánů a některé další
společné úkoly.
Soutěže:
Co víš o energii (Fy) – Mauerová, Spíchalová, Dvořák (2. B) – celostátní kolo, 13. místo ze 125
Olympiáda- kat. D – Martin Hrubý (1. L) – krajské kolo, 18. místo z 24
BenQ Školní Ajťák 2015 (IKT) – znalostní online soutěž, třída 2. B
Prezentiáda 2016, krajské kolo (IKT) – Pařízek, Václavek, Popelková, Valíčková – 12. a 9. místo
Eurorebus 2016 (Ge) - celostátní korespondenční soutěž, 3 postupová kola – třídy 1. A. 1. B, 2. A, 2. B, 7. S –
postup do krajského kola – bez účasti
Zeměpisná olympiáda – školní kolo (Richter, Geršl, Neubauer) – postup do okresního kola – Richter a Geršl – 4.
a 6. místo
Olympiáda z chemie – krajské kolo – Petr Mooz – 7. místo
Přírodovědný klokan
Mladý přírodovědec
Soutěže v tělesné výchově:
Účastníci: Kobylková K., Kašparová V., Popelková K. , Nárovcová Š. , A., Stündlová, Blchová, Bažantová M.,
Mauerová, Zezulová, Horáková, Freitingerová, Hegerová, Abrahámová, Tomanová, Jirglová, Štoudková, Kejhová, Kliglová, Křečková, Finsterlová, Staňková, Spáčilová, Kolísková, Macounová, Mazalová.
Fiala, Richter, Hampl J., Kiovský L. , Hrubý, Hrazdira, Veselka, Hejna, Vystavěl, Písek, Dvořák, Ptáčník, Bezděk,
Bartuněk, Macének, Külzer, Janků, Bašus, Huppert, Mooz Petr a Pavel, Straka, Lepka, Papežík, Kejzlar, Vašíček,
Goš, Kraváček, Neubauer, Hruda, Vymer, Konečný P. , Kubín T. , Jamný, Slavík.
1. Corny pohár v atletice, okresní kolo, Litomyšl – hoši - 4. místo, dívky – 6. místo
2. Přespolní běh, okresní kolo, Polička – hoši – 3. místo, dívky – 2. místo
3. Kopaná, Pohár J. Masopusta, obvodní kolo, Moravská Třebová – 1. místo, postup do okresního kola
4. Kopaná, Pohár J. Masopusta, okresní kolo, Svitavy, 3. místo
5. Stolní tenis, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 1. místo, postup do okresního kola
6. Stolní tenis, okresní kolo, Litomyšl, hoši – 2. místo
7. Středoškolská futsalová liga, 1. kolo, Polička, 2. místo, postup do 2. kola
8. Odbíjená, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 3. místo, dívky – 2. místo
9. Košíková , obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo, dívky – 1. místo, postup do okresního kola
10. Odbíjená, obvodní kolo, kategorie VI. B, Moravská Třebová, hoši – 1. místo, postup do okresního kola,
dívky – 2. místo
11. Odbíjená, okresní kolo, kategorie VI. B, Polička, hoši – 3. místo
12. Florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo, dívky – 3. místo
13. Košíková, okresní kolo, Moravská Třebová, dívky – 1. místo, postup do krajského kola
14. Středoškolská futsalová liga, 2. kolo, Polička, 3. místo
15. Košíková, krajské kolo, Svitavy, dívky – 3. místo
16. Šplh družstev, okresní kolo, Moravská Třebová, hoši – 3. místo
17. Silový čtyřboj družstev, okresní a krajské kolo, Moravská Třebová, hoši – 4. místo
18. Lyžařské výcvikové zájezdy tříd 1. A, 1. B a 1. L, únor 2016, Říčky v Orlických horách, Linhart, Huf, Veselka, Hufová, Sedláčková

19. Sportovně turistický kurs tříd 3. B a 7. S, červen 2016, Hamry u Svojanova u Poličky, Linhart, Vafková, Müller, Nováková, Sedláčková, Valčíková

Sportovní kroužky – florbal – 1 x týdně, 1, 5 hod., vedoucí – Jiří Linhart
– odbíjená – 1 x týdně, 1, 5 hod, vedoucí – Jiří Linhart
Corny Středoškolský pohár v atletice

Kopaná, Pohár J. Masopusta

Florbal

Středoškolská futsalová liga

Košíková - krajské kolo

Odbíjená

¨
¨

Přespolní běh

Stolní tenis

Silový čtyřboj

Další aktivity v Tv:
Jiří Linhart pracoval jako správce kabinetu, učebních pomůcek, školního hřiště a posilovny.
Na podzim se podařila regenerace hřiště s umělou trávou (speciální čištění tlakovou vodou, postřik proti
mechům, doplnění křemičitého vsypu), před koncem školního roku byl proveden nátěr a oprava dřevěného
mantinelu a zakoupeny nové podkošové desky na basketbal. Město Jevíčko provedlo údržbu antukové dráhy
(odstranění porostu, doplnění antuky).
V posilovně byla provedena oprava poškozeného koberce, následně byly zakoupeny gumové podložky na zvláště exponovaná místa. Z prostředků VHČ byl zakoupen nový ergometr Insportline In Condi a nový řidící počítač k
ergometru Atlanta. V průběhu prázdnin bude provedena oprava poškozeného čalounění na některých stanovištích.

Jiří Linhart získal finanční grant z prostředků Pardubického kraje ve výši 8 000, - Kč, který bude použit na zakoupení nových učebních pomůcek do Tv. Z kroužku Pilates byla na sportovní pomůcky věnována částka ve výši 2
000, - Kč.
Vzdělávání:
Seminář Google Classroom a Flubaroo (IKT) – Svitavy – T. Pernicová
Seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování (IKT) – Pardubice – T. Pernicová
Škola bezpečného internetu pro pedagogy (IKT) – Pardubice – T. Pernicová
Metodický seminář pro učitele fyziky waldorfských škol – J. Janeček
Stínování (Výzva 56) – Francie – J. Linhart, A. Wiltsch
Konference EVVO – Brno – A. Wiltsch
Prezentace školy – Olomouc – přehlídka přírodních a alternativních škol – a. Wiltsch
Lipka Brno – EVVO – rozvojová témata - A. Wiltsch
EVVO Rychta Krásensko – A. Wiltsch
Účast na přednášce – Vzdělávání jako působení na děti skrze prostor – A. Wiltsch, L. Müller
Přednášky, další akce:
Adaptační kurs – program pro lyceum (Wiltsch), aktivity na stanovištích (ostatní členové komise)
Beseda o energii (Fy)
Exkurze JE Dukovany a PVE Dalešice (Fy) – 1. A, 1. B
T. Hrouzková (3. B) – seminář o jaderné energii v Dukovanech, maturitní zkouška
Přednáška J. Kolbaby – Aljaška (Ge)
Exkurze Moravské kartografické centrum – 1. A, 1. B, 1. L – soutěž družstev (Linhart, Wiltsch, Hufová)

Veletrh středních škol Brno – J. Linhart
Přednáška Letovice – Domov pro seniory – Neznámá zvířata naší fauny – A. Wiltsch
Oslavy sv. Martina – gymnázium i Lesní školka – A. Wiltsch
Přednáška Biskupice – cestovatelská – A. Wiltsch
Vánoce Lyceum
Výstava Letovice – knihovna
Vernisáž výstavy - galerie Domino Letovice
Řezání pařezu před rozfrézováním – nejstarší jírovce v Jevíčku
Přednáška na DM – Neobvyklá fauna ČR
Velikonoce s otcem Karlem
Expediční kamera – festival outdoorových filmů
„Výšlap kněžny Eleonory „ - vlastivědné naučné putování
Přednáška pro důchodce – Biskupice - „Turecké hospodářství“
Modernizace učebny Bi - Ch
Včelařský kroužek – vedoucí Zdena Jirásková a Lukáš Müller
Gymfest – jednotlivá stanoviště (sportovní akce, ukázka programovatelných robotů, vaření francouzských specialit)

Sportovní den – softbal, odbíjená, futsal, ringo, speedminton
Provoz fitness centra na DM – vstup na základě individuálních smluv, permanentní vstupenky na 10 vstupů
nebo měsíční

Maturity:
Fyzika – 2 maturanti, prům. prospěch – 1 , 5
Biologie, geografie – cca 40 maturantů
Časopisy:
Československý časopis pro fyziku

Tělesná výchova a sport mládeže
Dnešní svět
Vesmír
Příroda

Zpráva o činnosti komise společenských věd za školní rok 2015/2016
Předseda komise:
Mgr. Jaromír Baranok
Členové komise:
Mgr. Lenka Hrbáčková, PaedDr. Vladimír Macků, Mgr. Jana Janečková, Mgr. Jana
Sedláčková, PhDr. Zdeňka Valčíková

Exkurze, přednášky
Exkurze do Evropského parlamentu
Dne 15. října 2015 neusedli všichni studenti gymnázia do školních lavic. Někteří z nich vyzkoušeli, jak pohodlné
je křeslo poslance Evropského parlamentu. Studentka Kamila Badalová ze třídy 8. S totiž pro svoje spolužáky
vyhrála finanční příspěvek na cestu do Štrasburku. V jarním kole soutěže Euroscola správně odpověděla na
otázky týkající se Evropské unie. Společně s 24 jevíčskými gymnazisty, kteří reprezentovali Českou republiku, se
setkání mladých zúčastnilo dalších 450 studentů z 19 členských zemí Evropské unie.

Europoslanec Tomáš Zdechovský mezi gymnazisty
Na Gymnázium v Jevíčku přijel dne 9. února za studenty na besedu o Evropské unii europoslanec Tomáš Zdechovský. V úvodu pronesl několik slov o své minulosti i nynějším působení. Také studentům prozradil, co jej
osobně přivedlo na dráhu europoslance. Poté dal pan Tomáš Zdechovský prostor pro dotazy. Hlavním tématem
diskuse se stala migrační krize a její řešení.
Den otevřených dveří Pardubického kraje
Dne 12. 5. 2016 se žáci 3. B a 7. S zúčastnili exkurze do Pardubic. Cílem cesty byl krajský úřad, který ten den
„otevřel návštěvníkům své dveře“. Po budově krajského úřadu účastníky provedla pracovnice Oddělení pro
komunikaci
a
vnější
vztahy
PhDr.
Zuzana
Nováková
a
k tomu,
co
mohli
vidět,
i k fungování kraje obecně podala zajímavý výklad. Prohlídka byla obohacena o setkání
s 1. náměstkem hejtmana a také bývalým hejtmanem Ing. Romanem Línkem, MBA. Zajistila Mgr. Lenka Hrbáčková a PhDr. Zdeňka Valčíková.

Soutěže
Finanční gramotnost
Od poloviny října do začátku prosince 2015 probíhalo na gymnáziu školní kolo VII. ročníku soutěže Finanční
gramotnost, kterého se zúčastnili všichni studenti. V průběhu 30 minut vyplnili online dotazník, na základě
jehož výsledků byl sestaven školní tým 3 nejlepších řešitelů, kteří postoupili do okresního kola. Zde školu
reprezentovali Tereza Hrouzková ze třídy 3. B, Jan Hampl ze třídy 4. A a Marek Mrva ze třídy 4. B. Podařilo se
jim obsadit celkové 5. místo.

Pardubický kraj známý neznámý
V letošním roce uplynulo patnáct let od znovuobnovení krajů v České republice. Pardubický kraj proto uspořádal vědomostní soutěž „Pardubický kraj známý neznámý“. První kolo soutěže spočívalo v napsání eseje na téma
„Kraj, ve kterém žijeme“ a v natočení krátkého videomedailonu s představením jak týmu školy, tak školy samotné. Čtyři nejúspěšnější týmy z celého Pardubického kraje postoupily do finálového kola. Finálové klání se
odehrálo 26. listopadu 2015 v sále Jana Kašpara v Pardubicích. Týmy z Gymnázia Dašická, Gymnázia Česká
Třebová, Gymnázia Jevíčko a Obchodní akademie Chrudim se utkaly ve vědomostní soutěži, jež důkladně prověřila znalosti studentů o Pardubickém kraji v oblasti kultury, sportu, historie či geografie našeho kraje. Naše
gymnázium úspěšně reprezentovali Zdeňka Mauerová, Martin Geršl a Marek Mrva. Vítězem se stal
tým pardubického Gymnázia Dašická následovaný Českou Třebovou a v těsném bodovém závěsu Jevíčkem.
Obchodní akademie Chrudim si odnesla čtvrté místo.

Soutěž Nebojme se myslet
18. prosince 2015 se studentky 3. B Kateřina Dočekalová, Marie Chladilová a Tereza Hrouzková zúčastnily již VI.
ročníku filozofické soutěže Nebojme se myslet, kterou vyhlašuje Filozofická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci. Do druhého, národního kola soutěže se studentkám v konkurenci téměř dvou set účastníků probojovat nepodařilo.

Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
Studenti našeho gymnázia se každoročně účastní výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického
kraje – jednoho z největších výtvarných projektů pro děti a mládež nejen v kraji, ale i v České republice. Celkem
se hodnotilo 1560 soutěžních obrázků. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 8. února 2016 v Pardubicích.
Letošní 6. ročník této soutěže byl pro naši školu úspěšný. V kategorii středoškolské mládeže se v první desítce
umístili hned tři naši studenti – Ivana Blchová ze třídy 1. L, Tereza Spáčilová ze 2. B a Jaromír Koudelka ze 3. B,
který si navíc odnesl i zvláštní cenu akademického malíře Františka Zálabského za ojedinělou sérii fotografií.
Cenu veřejnosti získala se značným bodovým náskokem Tereza Spáčilová. Garantem soutěže byla na našem
gymnáziu Mgr. Jana Janečková.
Krajské kolo a celostátní Wolkerova Prostějova

9. března se zúčastnili studenti našeho gymnázia krajské přehlídky Wolkerova Prostějova v Pardubicích. Recitační soutěž se odehrává ve třech kategoriích. V první kategorii nás reprezentovali Petr Veselka z 1. A a Vít Václavek z 1. B. Ve druhé kategorii soutěžila již ostřílená recitátorka Zdeňka Mauerová z 2. B. Do celostátního kola
postoupila Zdeňka Mauerová s textem Ludvíka Aškenazyho Dvacáté století. To se konalo 14. – 18. 6. 2016
v Prostějově a Zdeňka Mauerová patřila mezi 15 nejlepších. Organizovala Mgr. Jana Sedláčková.
Akce pro žáky školy a projekty
Příběhy bezpráví
V rámci projektu nadace Člověk v tísni Příběhy bezpráví – komunistické Československo se 19. listopadu 2014
konala projekce filmu Hořící keř. Projekce filmu byla součástí projektu pro žáky předmětu dějepis ve třídě 4. A
na téma Jan Palach a počátky normalizace. Poté následovala beseda RNDr. Daga Hrubého se žáky o dané
problematice, konkrétně pronásledování o období normalizace obecně i na Gymnáziu Jevíčko. Zajistil Mgr.
Jaromír Baranok.

Projekt Světová škola
V průběhu celého školního roku pracovali studenti 3. ročníku přihlášení do společenskovědního semináře na
projektu Světová škola. Tématem 2. ročníku tohoto projektu se stala problematika složení a původu potravin.
Studenti se zaměřili na zdraví neškodné a zdraví škodlivé přídatné látky (éčka) a také na to, že bychom se měli
více zajímat o původ potravin, které konzumujeme – tím upozornili na otázku spravedlivého obchodu neboli
fair trade. Stejně jako minulý rok i letos připravili program pro žáky 8. ročníku ZŠ. Akce měla kladnou odezvu ze
strany účastníků i organizátorů. Garantem projektu byla Mgr. Lenka Hrbáčková.

Ekolisty
Ekologické noviny (Ekolisty) mají za cíl reflektovat tematiku s podtextem ekologie a trvale udržitelného rozvoje,
a to jak v obecné rovině, tak v rovině konkrétních aktivit v rámci školy a regionu. Vydávání Ekolistů zajistili Mgr.
Jana Sedláčková a Mgr. Jaromír Baranok.
Akce pro veřejnost
Vytvoř si svůj komiks
Gymnázium Jevíčko i letos uspořádalo pro žáky 8. a 9. tříd základních škol literárně-výtvarnou soutěž „Vytvoř si
svůj komiks“. 25. listopadu se v aule školy sešlo 33 žáků z Jevíčka, Jaroměřic, Boskovic a Velkých Opatovic. Tématem byl příběh s detektivní zápletkou. Soutěžící začali pracovat na svých komiksech hned po zahájení soutěže a postupně kolem poledne svá díla dokončovali. Tablet za první místo v soutěži získala Klára Mrvová ze ZŠ
Jevíčko, druhé místo obsadila Kristýna Baďurová ze ZŠ Boskovice (ulice Slovákova) a třetí místo patřilo Markétě
Ondrouškové ze ZŠ Jevíčko. Porota také udělila cenu za originalitu. Tu získala Natálie Finsterlová ze ZŠ Jevíčko.
Cenu studentů gymnázia získala Klára Mrvová. Akci připravili Mgr. Jaromír Baranok, Mgr. Jana Janečková, Mgr.
Jana Sedláčková a PhDr. Zdeňka Valčíková.

Vánoční hrátky 2015
V pondělí 21. prosince 2015 se na chodbě ve druhém patře našeho gymnázia opět výtvarně tvořilo. Jako
každoročně v předvánočním čase se zde konaly Vánoční hrátky. Žáci i příchozí návštěvníci si mohli vyrobit a
koupit drobné vánoční dárky pro své blízké nebo jen tak pro radost. Akci připravily Mgr. Jana Janečková a Mgr.
Jana Sedláčková.

Vernisáž Výstavy fotografií
Ve čtvrtek 3. března 2016 byla v jevíčské synagoze vernisáží slavnostně zahájena výstava fotografií studentek a
studentů Gymnázia Jevíčko. Svoje práce představili Jaromír Koudelka, Marek Šafář, Jan Kaderka, Aneta Zezulová, Tereza Švecová a Štěpán Neubauer. Organizátorkou celé akce Mgr. Jana Janečková.

Gymfest 2016

Gymfest 2016
Již po čtvrté odstartoval 18. 6. ve 14,00hod. jevíčský Gymfest. Tradičně byl pro studenty i pro veřejnost
připravený bohatý program. Moderátoři z řad studentů lákali hosty na jednotlivá vystoupení. Ti si mohli vybrat
z představení v cizích jazycích, literárních i hudebních programech. V letošním roce byl Gymfest obohacen i o
kulinářskou show a stejně jako loni si mohli účastníci zasportovat a navíc si i vyzkoušet netradiční sportovní
aktivity. Atmosféra byla skvělá, počasí úžasné, a k dobré náladě přispělo i výborné občerstvení. Na nádvoří hrály
vynikající kapely, studentská The Wall, poté Etien Band a na závěr vystoupili Frontmeni, kapela, kterou tvoří
naši absolventi. Hrálo se, zpívalo, tančilo. Bylo to velmi vydařené odpoledne a věřím, že si ho všichni náležitě, a
podle svých možností, užili. Na akci se podíleli všichni členové komise společenských věd.
Maturitní zkoušky
Profilovou maturitní zkoušku z předmětu základy společenských věd vykonalo celkem 30 studentů – 16 ze třídy
4. A, 7 ze třídy 4. B a 7 ze třídy 8. S. Všichni u maturitní zkoušky prospěli. Zkoušející byla Mgr. Lenka Hrbáčková.
Z dějepisu vykonalo profilovou maturitní zkoušku 10 studentů – 8 ze třídy 4. A, 1 ze třídy 4. B a 1 ze třídy 8. S.
Všichni u maturitní zkoušky prospěli. Zkoušejícími byli Mgr. Jaromír Baranok (4. A, 4. B)) a PhDr. Zdeňka Valčíková (8. S)
Další činnost komise
Členové komise společenských věd se podíleli na uspořádání Dne otevřených dveří Gymnázia Jevíčko a
propagačních akcích školy. Rovněž se podíleli na činnostech během adaptačního kurzu.

Vzdělávání
Lenka Hrbáčková - dne 2. 12. 2015 proběhl v Olomouci seminář pořádaný společností EDUKO, který nesl název
Aktuality ve výuce práva. Díky účasti na tomto semináři gymnázium získalo přístupové údaje do elektronické
sekce tohoto nakladatelství, která nabízí nejrůznější prezentace, příklady z právní praxe, doplňovačky, procvičování a testy.

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2015/2016
Výchovný poradce: Dita Šponerová
Exkurze, přednášky, akce pro žáky školy v rámci kariérového poradenství
V období od září 2015 do prosince 2015 se uskutečnily v budově školy prezentace některých vysokých škol,
jejich fakult a vzdělávacích agentur.
Na počátku září 2014 navštívil naši školu zástupce vzdělávací agentury Sokrates pan Mgr. Pavel Petr, Ph. D.,
LL.M. Tématem přednášky byla problematika přijímacího řízení a studia na vysokých školách.
V období od října 2015 do prosince 2015 se uskutečnily v budově školy prezentace některých vysokých škol,
jejich fakult a vzdělávacích agentur. V průběhu podzimu se tak měli žáci možnost přímo na půdě gymnázia
zúčastnit např. besedy se studenty Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. V listopadu proběhl
odborný seminář o národně srovnáních zkouškách a testech obecných studijních předpokladů
s lektorem NSZ a OSP ze společnosti Scio. Ten studenty seznámil s konkrétními příklady využití
testů této firmy při přijímacím řízení na VŠ. V rámci semináře si maturanti mohli dané testy
přímo prakticky vyzkoušet a zhodnotit tak své znalosti. Ve spolupráci s třídními učiteli se
uskutečnil pro studenty třetích a čtvrtých ročníků jednodenní tradiční zájezd na veletrh
vysokých škol Gaudeamus do Brna.
V rámci kariérového poradenství VP spolupracuje také s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Svitavách.
Její pracovnice realizovala na základě velkého zájmu z řad studentů maturitních ročníků na podzim 2015 testy
profesní orientace, které pak se studenty individuálně vyhodnotila.
V uplynulém období věnovala VP pozornost systematické informační činnosti žáků maturitních ročníků v oblasti
kariérového poradenství. Kromě těchto aktivit 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 studentům k dispozici také nástěnka s aktuálními informacemi
týkajícími se přijímacího řízení na VŠ. V neposlední řadě VP analyzovala výsledky přijímacího řízení na VŠ žáků
loňských maturitních ročníků.
Profesní orientace maturantů tříd 4. A, 4. B a 8. S ve školním roce 2015/2016
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V druhém pololetí probíhala poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství tak jako v minulých letech
aktualizací nástěnky výchovného poradce, rozdělováním letáků a tiskovin přímo do tříd maturitních ročníků,
rozesíláním informačních mailů zástupcům maturitních a především potvrzováním přihlášek ke studiu. V březnu
byl ve třídách 4. A, B a 8. S zjištěn zájem o vysoké a vyšší odborné školy. Úspěšnost přijetí bude vyhodnocena
počátkem příštího školního roku (2016/2017).

Další činnost
V oblasti výchovné činnosti VP byly v průběhu školního roku žákům poskytovány individuální rady při řešení
výchovných a výukových problémů. V závažnějších případech byli zváni do školy rodiče. Po konzultacích s PPP,
s třídními učiteli a ostatními vyučujícími aktualizovala seznam žáků s poruchami učení. Individuálně
konzultovala možnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek se studenty 4. ročníků. Této
možnosti využil při písemné a ústní maturitní zkoušce jeden student. Na konci školního roku oslovila studenta
3. ročníků, aby kontaktoval poradenské centrum a informoval se o možnost uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky.
Spolupracovala s metodikem prevence na adaptačním kurzu, kde se seznámila se studenty nastupujících prvních ročníků, pořádala workshop na téma přechod ze základní školy na střední a zajistila účast pracovnic PPP ze
Svitav, které pro žáky připravily program na jedno celé odpoledne. V rámci adaptace 1. ročníků ještě zorganizovala ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jevíčku Trénink paměti, jehož ochutnávka proběhla přímo na adaptačním kurzu a jednorázový kurz se pak uskutečnil v prosinci 2015 pod vedením paní Pavly Konečné.
Dita Šponerová

Zpráva o činnosti koordinátora protidrogové prevence a sociálně-patologických jevů za školní rok 2015/2016
Školní metodik prevence: Mgr. Hana Nováková
Činnost školního metodika prevence byla zahájena již v přípravném srpnovém týdnu organizací Adaptačního
kurzu pro třídy 1. A, 1. B a 1. L. Byl zajištěn pobyt a doprava do rekreačního zařízení Vysoké Pole u Dětřichova.
Rodiče studentů získali první informace o konání Adaptačního kurzu již na červnové schůzce a podrobné informace týkající se organizace a programu byly rodičům zaslány e-mailem v posledním srpnovém týdnu. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr. Šponerovou bylo zajištěno působení p. Konečné z jevíčské knihovny
s přednáškou na téma „Paměť a učení“. Vyučující jednotlivých předmětů byli seznámeni s harmonogramem AK
a připravili skupinové činnosti v rámci svých předmětů.
Adaptační kurz se konal v termínu 2. 9. – 4. 9. 2015. Třídní učitelé Mgr. Jaromír Baranok, Mgr. Jana Janečková a
Mgr. Adam Wiltsch zajišťovali dohled nad studenty a organizovali jejich volnočasové aktivity v průběhu AK.
Studenti byli v rámci AK seznámeni s třídním kolektivem i s vyučujícími v daných předmětech a prohlédli si prostory gymnázia a okolí.
V září byl zpracován Plán práce školního metodika prevence pro školní rok 2015/2016 a telefonicky byly domluveny plánované přednášky.
V únoru byl zajištěn Kurz primární prevence pro druhé ročníky. Bylo zajištěno ubytování v rekreačním zařízení
Srnčí u Moravské Třebové a předběžně byli o spolupráci požádáni lektoři.
V březnu proběhla přednáška pro 1. A a 1. B s názvem „Můžeš se rozhodnout“, která byla zaměřena na papilomaviry, způsoby přenosu, na typy rakoviny a možnosti prevence.
Dále proběhla přednáška pro 2. A a 2. B ve spolupráci s Policií ČR, kterou vedla por. H. Kaizarová na téma
„Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých“. Ještě v březnu absolvovaly třídy 2. A, 2. B dvouhodinovou
besedu na téma „Rizika neplánovaného těhotenství a interrupcí“ a druhý den následovala hodinová diskuze
k dané problematice.
V květnu byl připraven dopis s informacemi pro rodiče 2. ročníků o konání a náplni Kurzu primární prevence.
Byla dohodnuta a potvrzena účast lektorů: výživové poradkyně Ing. Dity Urbánkové, speciálních pedagogů Mgr.
Klementové, Mgr. Hájkové a Mgr. Lainze na problematiku závislostí a rizikového chování a speciálního pedagoga Mgr. Petra Dřínovského ze Střediska výchovné péče na práci s kolektivem třídy formou zážitkových her.
V červnu proběhl v termínu 13. 6. – 15. 6. 2016 Kurz primární prevence ve spolupráci s třídními profesory Mgr.
Lenkou Hrbáčkovou a Mgr. Luďkem Ryglem. Cílem kurzu byla prevence rizikového chování. Studenti na kurzu

absolvovali přednášku o zdravé výživě a o výživových poruchách, přednášku na téma rizika užívání a účinky
návykových látek a jednotlivé třídy samostatně prošly zážitkovou hrou, která nastínila sociální vazby a vztahy ve
třídě. Kurz tak navazuje na AK, kdy je cílem stmelit kolektiv a posílit vazby v něm.
Pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků byly v červnu připraveny a předány informace o konání Adaptačního
kurzu, který se bude konat v září.
V průběhu školního roku využívali tematiku protidrogové prevence a rizikového chování hlavně vyučující předmětů základy společenských věd, biologie a informatiky. Pro studenty byl organizován sportovní kroužek florbalu a volejbalu J. Linhartem. Studenti 1. A, 1. B a 1. L absolvovali lyžařské výcvikové kurzy a studenti 7. S, 3. B kurz
sportovně turistický.

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za školní rok 2015/2016
Koordinátor EVVO: Mgr. Adam Wiltsch
Exkurze a přednášky:
2. 9. – 4. 9. 2015 – Proběhl adaptační kurz v rekreačním středisku Vysoké Pole u Dětřichova. Studenti prvních
ročníků a lycea měli možnost poznávat pedagogy i sami sebe. Pro Lyceum probíhal speciální program. Ve výchovně-vzdělávacích blocích představili vyučující studentům svůj předmět (Muller, Wiltsch)
10. 11. 2015 – Přednáška pro klienty Centra speciálních služeb města Letovice – Neobvyklá zvířata ČR posluchači se seznámili s neznámou faunou ČR (Wiltsch)
15. 3. 2016 Přednáška pro Domov mládeže – Neobvyklá zvířata ČR, již druhá přednáška na toto téma ve které
se tentokrát studenti mohli seznámit s neobvyklou faunou ČR. ( Wiltsch, Gnipová)
8. 5. 2016 přednáška Biskupice - Přednáška uspořádaná pro seniory z Biskupic na téma "Turecké hospodářství".
V přednášce zazněla rozvojová témata a problematika Islámu.

Další činnost v rámci EVVO:
12. 11. 2015 - Šestnáctý ročník Konference k environmentální výchově KONEV Brno. Tato tradiční akce je určena pedagogům základních škol, středních škol a školských zařízení (zejména koordinátorům EVVO) z Jihomoravského kraje. Slouží nejenom jako zdroj informací k nabízenému tématu a inspirace, ale také ke vzájemnému
setkávání a výměně zkušeností. Tento ročník byl s podtitulem Ejhle, světlo. Světlo vnímá většina lidí jako naprostou samozřejmost, běžnou součást dne. Podívali jsme na jeho podstatu, na jeho vliv na přírodu, lidskou
společnost i každého jednotlivce. Objevili jsme světlo jako propojující téma školní výuky a ukázali jsme si zajímavé náměty do různých předmětů. Akce se konala pod záštitou paní Ing. Kláry Liptákové, náměstkyně primátora města Brna, a pana Mgr. Jiřího Jandy, radního Jihomoravského kraje. Dopolední část programu byla tvořena několika přednáškovými bloky. Odpoledne jsme se mohli zúčastnit některé z nabízených dílen.

14. 11. 2015 prezentace školy Olomouc – alternativní a přírodní školy. Akce proběhla ve spolupráci s Lesní školkou Meluzína. Tato akce byla určena pro učitele i širokou veřejnost. Bylo zde možné shlédnout i ukázky prvků
intuitivní pedagogiky. (Wiltsch)

7. 12. 2015 Lipka Brno – rozvojová témata ve výuce. Setkání se Standou Krupařem, fotografem a reportérem,
který zažil Sýrii, Somálsko, Etiopii, Afghánistán, Ukrajinu i Sibiř, plavil se s uprchlíky a získal řadu ocenění. - Wiltsch

22. 12. 2015 Vánoce Lyceum – Lyceum Gymnázia Jevíčko si připomnělo Vánoce ve vánoční slavnosti. Vše probíhalo pod širým nebem. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Lesní školkou. Studenti ochutnali polévku vařenou
na ohni z biopotravin. Zároveň přinesli zeleninové pamlsky pro zvěř.

15. 2. – 17. 2. 2016 EVVO Rychta Krásensko – pobyt EVVO s možností přednášek pro učitele gymnázia Jevíčko.
"Otevírací" program Dotekem k poznání - přímý kontakt s živočichy. Proběhla také vlastivědná exkurze do Rudice. Simulační hra Fishbans Ltd ukázala studentům úskalí rybolovu. (Wiltsch, Jirásková, Muller, Rygl)
2. 4. 2016 Expediční kamera – celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového,
o extrémních zážitcích. Byly promítané tyto filmy: 82 vrcholů, Himalaya, Karun, Mizející delta, Suri (Wiltsch,
Jirásková)

16. 4. 2016 Výšlap kněžny Eleonory – tradiční turistický výšlap pro širokou veřejnost s prvky EVVO, historiepřednášel Wiltsch. Akce proběhla ve spolupráci se spolkem PAOS Thurn Taxis.

6. 3. 2016 Řezání pařezu – jeden z nejstarších jírovců v Jevíčku, jehož dřevo bude zachováno pro příští generace. Akce proběhla ve spolupráci s městem a členy spolku PAOS Thurn Taxis. (Wiltsch)

Zpráva o zahraniční spolupráci za školní rok 2015/2016
Petr Veselka

Zahraniční spolupráce
Dne 15. října 2015 si 24 studentů naší školy vyzkoušelo, jak pohodlné je křeslo poslance Evropského parlamentu. Studentka Kamila Badalová ze třídy 8. S pro svoje spolužáky vyhrála finanční příspěvek na cestu do Štrasburku. V jarním kole soutěže Euroscola správně odpověděla na otázky týkající se Evropské unie. Společně s jevíčskými gymnazisty, kteří reprezentovali Českou republiku, se setkání mladých zúčastnilo dalších 450 studentů z
19 členských zemí Evropské unie. Všichni diskutovali o palčivých tématech současnosti nejen mezi sebou, ale
také se skutečnými europoslanci.

V pondělí 26. 10. 2015 se uskutečnil jednodenní zájezd do Vídně – možnosti podívat se do města, které má
jedno z nejbohatších historických center, se chopili i studenti Gymnázia Jevíčko a podzimní prázdniny si okořenili účastí na již tradičním zájezdu pořádaném kabinetem německého jazyka. Z mnoha pamětihodností, které
rozhodně stojí ve Vídni za vidění, se vzhledem k velmi omezenému času musely vybrat pouze některé, a tak se
výsledný program sestával z těch pravděpodobně nejatraktivnějších – nahlédnutí do královských zahrad zámku
Schönbrunnu, exkurze do prostor Vídeňského parlamentu, pohledu na Hundertwasserhaus, návštěvy několika
muzeí i Španělské dvorní jezdecké školy a samozřejmě proslulého zábavního parku – Prateru.

V letošním školním roce měla velká část studentů gymnázia příležitost absolvovat vícedenní poznávací zájezd
do zahraničí spojený s výukou cizího jazyka v rámci tzv. Výzvy 56. Kromě návštěvy zajímavých míst Rakouska,
Francie a Anglie, měli mnozí žáci poprvé možnost účastnit se výuky jazyka vedené rodilými mluvčími.
13. října 2015 vyrazila skupina němčinářů na týdenní pobyt do rakouského hlavního města. Po dopolední výuce
se vydávali na zajímavá místa Vídně, součástí programu byl i celodenní výlet do Salcburku. Studenti francouzštiny odjeli na týdenní pobyt 1. listopadu 2015. Ubytovali se ve v městečku Villeneuve Loubet a po hodinách
francouzského jazyka viděli atraktivní místa v okolí – kouzelný ostrov Saint Honorat, vesnici Saint-Paul de Vence, St. Tropez a užili si atmosféru města Nice. 8. listopadu se čtyřicet angličtinářů vydalo na týdenní zájezd do
Anglie, konkrétně do přímořského města Brighton. Bydleli v hostitelských rodinách a měli tak možnost se alespoň částečně seznámit se způsobem života tamějších obyvatel. V odpoledních hodinách podnikali výpravy po
Brightonu a jeho okolí. Navštívili mimo jiné renesanční zámek Leeds Castle, doky v Portsmouth, včetně muzea
námořnictví a bitevní lodi Victory, bílá skaliska zvaná Seven Sisters, pobřežní město Hastings. Poslední den pobytu věnovali prohlídce nejzajímavějších míst Londýna.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Mittelschule Böhlen z Německa. Stejně jako každý rok i letos vyrazila
skupina studentů pod vedením Mgr. Dity Šponerové se svými německými partnery na společnou cestu po Holandsku. Zájezd se uskutečnil od 24. do 30. dubna 2016. Kromě jedinečné možnosti konverzovat s německy
mluvícími vrstevníky měli studenti příležitost navštívit velké centrum Amsterodam. Zároveň poznali i kulturní
zajímavosti této krásné země. Navštívili květinový park v Keukenhof a skanzen Zaanse Schans. Samozřejmě
došlo i na ochutnávku tradičních holandských sýrů.
V závěru školního roku využily tři studentky gymnázia pozvání poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského. Od 21. června 2016 společně se středoškoláky z jiných míst České republiky absolvovaly studijní
cestu do Evropského parlamentu v Bruselu, spojenou s návštěvou Rady EU a Stálého zastoupení ČR při EU.

Petr Veselka

Zpráva o činnosti domova mládeže za školní rok 2015/2016
Vedoucí vychovatelka: Věra Vafková
Vychovatelky: Darina Gnipová, Lucie Havránková /do 17. 3. 2016/, Iveta Blahová- od 1. 4. 2016/
Bezpečnostní pracovník: Ladislav Dudek, Iveta Blahová /do 31. 3. 2016/, Veronika Musilová /od 1. 4. 2016/
Na počátku školního roku bylo na domov mládeže přihlášeno 57 žáků, později jejich počet stoupl na 61 přihlášených. Byli rozděleni do dvou výchovných skupin a ubytováni v pokojích se samostatným sociálním zařízením.
Úvazek pedagogických pracovníků - 2,75, bezpečnostní pracovník – 1,0
Pravidelné kroužky
Posilovna – 2x týdně 1,5 hodiny, otevřeno 62 x, nejvyšší návštěvnost Hampl Jan, Sedláček Jiří, Richter Robin,
Chlupová Natálie, Pipreková Michaela, Nárovcová Anežka. Kroužek navštěvovali ubytovaní, ale i ostatní žáci
gymnázia. /Komárek, Pařízková, Kraváček a další/. Před vánočními svátky byl zakoupen do posilovny nový rotoped.
Zpívání – kroužek zpívání byl 12 x, zpěv byl vždy doprovázen hrou na kytaru /vych. Havránková/ Tento kroužek
navštěvovaly pouze dívky - Plháková Michaela, Žváčková Monika, Pipreková Michaela, Chlupová Natálie, Chladilová Daniela. Byly nacvičeny písně rockového i lidového charakteru a kroužek se předvedl při oslavě Dne
stromů.

Knihovna – během celého školního roku byla otevřena 25 x pro všechny, 5x na individuální žádost ubytovaných,
žáci mají největší zájem o literaturu doporučenou k četbě vyučujícími a materiály k seminárním pracem. Celkem
půjčeno 94 knihy. Po vytvoření seznamu v PC a jeho umístění na web školy se mírně zvýšila návštěvnost a vyhledávání titulů v katalogu. Tři studenti ze školy si elektronickou formou objednali tituly, které si při návštěvě
domova vyzvedli. Knižní fond byl v prosinci obohacen o knihy za 4000,-Kč.
Soutěže
Celoroční soutěž estetického charakteru.
Každodenní hodnocení úklidu a výzdoby na všech pokojích. Nejlepších výsledků dosahovaly dívky a chlapci
prvního ročníku. Většina chlapeckých pokojů má rezervy v těchto činnostech.
Podzimní turnaje
Letos se podařilo uskutečnit turnaje ve stolním tenise i ve stolním fotbale – v této disciplíně soupeřila smíšená
družstva.

Aktivity spojené s vánočními svátky - výroba adventního věnce, zdobení stromečku, 2 vánoční rozjímání, spojeno s ochutnávkou čokoládové fondue, vánoční pečení a slavnostní večeře ubytovaných a vychovatelek spojená
se společenskou hrou všech přítomných, soutěž o ceny – nejlépe vyzdobený vánoční pokoj.

Další akce a činnosti
Vycházky do okolí Jevíčka, pozorování přírody, ekologický úklid pokojů i brigáda na úpravu okolí domova ke dni
Země, oslava Dne stromů, pozorování růstu a různých vegetačních období u internátního buku Vendelína,
vzpomínka Dne chleba, Dne Země, Dne vody, Dne ptactva, Dne květů, Den oceánů i pomocí nástěnných novin.
Výroba růží z javorových listů, zhotovení kotiliónků do tanečních, příprava dýní na Halloween, v zimních měsících jsme často hráli společenské hry, skládali hlavolamy /akce pro veřejnost 9. 12/, dívky druhé výchovné skupiny vytvořily kolektivní obraz – otisky rukou, malování tuší do pěny, skládání ubrousků na slavnostní tabuli,
logické hry i hlavolamy byly půjčovány žákům i na pokoje.

Humanitární akce Srdíčkový den – 8. 12. 2015

V letošním školním roce proběhla i beseda s p. Adamem Wiltschem „Neznámá zvířata u nás“.
Výchovná práce s ubytovanými žáky vychází ze zpracovaného školského vzdělávacího programu, na ten navazuje roční časový plán a dále měsíční plány jednotlivých vychovatelek. Vychovatelky se vzdělávají formou samostudia i návštěvou vzdělávacích akcí. Vedoucí vychovatelka je členem o. s. ADMIN. Pravidelně konzultujeme
problémy s třídními učiteli i výchovnou poradkyní. Jsme v telefonním i elektronickém styku s rodiči i zákonnými
zástupci ubytovaných.
Ve školním roce byla již v provozu kuchyňka na II. poschodí vpravo a pro I. vpravo byly vyrobeny nové pracovní
stoly. Pro tři klubovny byly zakoupeny na přání žáků sedací vaky. Pokoje ve druhém poschodí byly nově vymalovány a všechny pokoje opatřeny novými prostěradly z mikroplyše. Domov mládeže během celého školního roku
poskytuje ubytovací služby v rámci doplňkové činnosti.

Věra Vafková- vedoucí vychovatelka DM

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí a další kontroly
20. 5. 2016 – kontrola ČŠI – organizace a průběh maturitní zkoušky
7. 6. 2016 – kontrola ČMOS pracovníků školství - BOZP
18. 7. – 29. 7. 2016 – kontrola KÚ PK a OŠK PK – kontrola hospodaření organizace (rok 2015 a aktuální stav),
přijímací řízení, maturitní zkoušky, správní řízení, BOZ
Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015
Účelový znak

33038
33166
33353

33052
33006
33058
33061

UKAZATEL
A) Neinvestiční dotace ze SR celkem
v tom:
Excelence středních škol
Soutěže (Matematický klokan, Anglický jazyk)
Přímé náklady na vzdělávání
- platy
- OON
- ONIV
z toho:

Hlavní

Doplňková

- odvody ZP, SP
- FKSP
- ostatní NIV

RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“
Grant OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - nepřímé N
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Zvýšení odměňování pracovníků RŠ

Příspěvek na provoz B) Neinvestiční dotace z ÚSC
Příspěvek na provoz
Příspěvek od města Jevíčko
Neinvestiční dotace celkem
Druh činnosti

V Kč
13447396,84

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

14524,00
13700,00
11941000,00
8664000,00
45000,00
3232000,00
29620000
86000
184000
409023,00
48858,84
959696,00
60595,00
2901216,50
2882216,50
19000,00
16348613,34
v Kč

Výnosy celkem
- dotace celkem
- vlastní příjmy
- čerpání fondů
z toho:
- rezervní - peněžní dary (účelové)
- FKSP – nákup DHM

20006443,33
16348613,34
3627160,99
30669,00

Náklady celkem
- přímé
- provozní
- Gymfest 2015 – Město Jevíčko
- Soutěže (Matem. Klokan, AJ)
- RP „Zvýšení platů pracovníků RŠ“
- RP „Zvýšení odměňování pracovníků RŠ“
- grant OP VK - nepřímé
- grant OP VK – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Hospodářský výsledek HČ

20046909,54
11941000,00
6595036,70
19000,00
13700,00
409023,00
60595,00
48858,84
959.696,00
-40466,21

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek DČ
Hospodářský výsledek celkem za rok 2015

Stav peněžních fondů:
a) fond odměn
50000,00 Kč
b) fond rezervní
41345,31 Kč
c) fond investic
1210872,78 Kč
V tom : 589270,00 Kč dotace MŽP ČR
Nařízený odvod z odpisů (zákon č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 6b)

19332,00
11337,00

1136025,80
1048049,20
87976,60
47510,39

530000,00

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Gymnázium má uzavřené 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 2015/16, které se
konaly v Jevíčku, patřily:
31. 05. – 07. 06. 2016 Organizace celostátního soustředění vítězů krajských kol MO
03. 07. – 08. 07. 2016 11. ročník Letní školy mladých přírodovědců (ve spolupráci s PřF UP)

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve
školách a školských zařízeních
V dubnu 2014 vyhlásilo MŠMT výzvu 56 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v prioritní ose 1.1. Gymnázium Jevíčko získalo na tento projekt částku ve výši bezmála 1 mil Kč. Projekt předpokládá tvorbu a realizaci tří aktivit. První aktivita Čtenářské dílny zavedená do vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, zvýšení
odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. Učitelé vytvořili 2 různé tematické
plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů
obsahuje popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém
ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně byly zajištěny materiální
podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen.
Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Druhou aktivitou byl Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních
organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jednalo se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže buly zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování. Aktivity se zúčastnilo
celkem 10 učitelů, kteří navštívili školy v Německu, Francii a Anglii.
Obsahem třetí aktivity byly Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a
seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa. Cílem bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Jazykově - vzdělávací pobyty
absolvovalo celkem 60 žáků z toho 40 v Anglii, 10 ve Francii a 10 v Rakousku. Projekt byl ukončen k 31. 12 2015.

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
Gymnázium spolupracuje v oblasti vzdělávání 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)
- Základní organizace ČMOS pracovníků školství (předseda Mgr. Josef Huf)
- Město Jevíčko (ref.: Dušan Pávek dipl. um., starosta města)
- Základní škola Jevíčko (ref.: Mgr. Miloslav Parolek)
- Základní umělecká škola Jevíčko (MgA. Ondřej Čada ref.)

- Spolek 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 2015/2016:
Ing. Jana Bartůňková, předsedkyně
Mgr. Jana Sedláčková
Ivana Čapková
Jiří Navrátil
Jitka Moučková, hospodářka
Ing. Jan Šafář
Mgr. Miroslav Šafář
Renata Konečná, revizní komise
Renata Konečná
Marie Vystavělová
Magda Bubeníková
Mgr. Alena Popelková
Iveta Fojtů
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
studentům z příspěvků a z výtěžku plesu. Pomáhá při organizaci maturitních zkoušek, financuje mimoškolní
činnost studentům ubytovaných na internátě. V minulém školním roce uspořádalo sdružení tradiční maturitní
plesy v listopadu a lednu.

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

Student 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 Studenti 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 (platí do školního roku 2015/2016)
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
1R
2R
3R
4R
Suma
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
3
4
4
4
15
Anglický jazyk, Německý jazyk
5
5
4
5
19
4
Další cizí jazyk
3
3
3
3
12
Latina
2
2
4
Matematika a její aplikace
Matematika

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

+1

5

Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

2
2

2
2

-

-

4
4

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

8

+0

+1

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

+0
2

-

-

4

-

2
2
-

2
2
2
2

4
4
2
2

34

33

6

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

-

Celkem

32

+4

33

Student si volí již v prvním ročníku jeden ze čtyř nabízených jazyků
Studenti 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

+3
+7
+0
+4
+2

Člověk a svět práce

4

Disp.

132,0

+26

UČEBNÍ PLÁN ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ (platí od školního roku 2013/2014)
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
1R
2R
3R
4R
Suma
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
3
4
4
4
15
Anglický jazyk, Německý jazyk
5
5
4
5
19
7
Další cizí jazyk
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 3
2
2
Latina
2
2
4
Matematika a její aplikace
Matematika

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

2
2

2
2

2
2

2
2

8
8

+4

+1

8

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

34

33

+1

+0

9

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

-

Celkem

32

+4

33

Student si volí již v prvním ročníku jeden ze čtyř nabízených jazyků
Studenti si v prvním ročníku volí ze vzdělávací oblasti jeden ze vzdělávacích oborů
9 Seznam volitelných předmětů a jejich osnovy jsou uvedeny v příloze k ŠVP
8

+3
+7
+0
+2
+4
+2

Člověk a svět práce

7

Disp.

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
10
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

Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova

+4

+3
-

1
Bi

1
Ch

1
Fy

3

1
2

1
2

1
1

1
1

4
6

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

10

+2
+2
+1

Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví*
Tělesná výchova

*
**
***
****

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

Student 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
11
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

Disp.
+7
+3
+4
+0
+6

+7

Člověk a svět práce

+1

12

Umění a kultura
+0
Hudební výchova
Výtvarná výchova

2
2

2
2

-

-

4
4

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

8

+1

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

+0
2

-

-

4

-

2
2
-

2
2
2
2

4
4
2
2

33

32

13

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

-

Celkem

33

11

+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
13 Seznam volitelných předmětů a jejich osnovy jsou uvedeny v příloze k ŠVP
12

132,0

+26

UČEBNÍ PLÁN KOMBINOVANÉHO LYCEA – TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Základy společenských věd
Dějepis
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Matematika
Umělecká tvorba
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomie
Matematika a aplikovaná matematika
Moduly-stavební vzdělávání
Technické kreslení
Deskriptivní geometrie
Informační technologie
Fyzika v zaměření
Celkem za ročník

1. - 3. ročník 36 týdnů, 4. ročník 30 týdnů

1. ročník
3
4
3
1
2
2
2
2
2
4
0,5
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
33,5

2. ročník
3
3
3
1
2
2
2
2
2
4
1,5
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
33,5

3. ročník
3
3
3
2
2
2
2
2
1
4
1
0
0
2
2
0
0
4
2
2
0
0
33

4. ročník
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1,5
0
0
2
0
3,5
5
0
0
2
2
29

Celkem Disp. hod.
12
6
13
1
12
3
4
0
6
2
6
3
6
3
6
2
5
2
12
2
4,5
0,5
4
0
4
0
8
0
6
0
3,5
0,5
5
1
4
0
2
0
2
0
2
0
2
0
129
26

UČEBNÍ PLÁN KOMBINOVANÉHO LYCEA – PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
Povinné předměty
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Disp. hod.
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
12
6
Cizí jazyk 1
4
3
3
3
13
1
Cizí jazyk 2
3
3
3
3
12
3
Základy společenských věd
1
1
2
0
4
0
Dějepis
2
2
2
0
6
2
Fyzika
2
2
2
0
6
3
Chemie
2
2
2
0
6
3
Biologie
2
2
2
0
6
2
Zeměpis
2
2
1
0
5
2
Matematika
4
4
4
0
12
2
Umělecká tvorba
0,5
1,5
1
1,5
4,5
0,5
Výtvarná výchova
2
2
0
0
4
0
Hudební výchova
2
2
0
0
4
0
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
0
Informační a komunikační technolo2
2
2
6
0
gie
Ekonomie
0
0
0
3,5
3,5
0,5
Matematika a aplikovaná matemati0
0
5
5
1
ka
Modul-matematika2-stereometrie
a
0
0
1
0
deskriptivní geometrie
Moduly-fyzika1-Akustika
0
0
0,5
0
4
Moduly-fyzika 2- Optika
0
0
0,5
0
Moduly-biologie
0
0
1
0
Moduly - chemie2-Výpočty
1
0
Biologie a ekologie
0
0
0
4
4
1
Chemie v zaměření
0
0
0
4
4
1
Celkem za ročník
33,5
33,5
31
31
129
26
1. - 3. ročník 36 týdnů, 4. ročník 30 týdnů

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 4. října 2016
V Jevíčku 2016

