Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko

Výroční zpráva
2016/2017

Slovo úvodem
Ve školním 2016/2017 se poprvé žáci 2. ročníku oboru Kombinované lyceum zúčastnili zeměměřičského kurzu,
během kterého se naučili pracovat s geodetickými přístroji. V rámci propagace studia jsme poprvé připravili
Den pro lyceum, kterého se zúčastnili nejen rodiče s dětmi, ale také výchovní poradci okolních základních škol.
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 se již potřetí zúčastnili projektu Světová škola. Pro žáky 8. tříd základních škol připravili projekt “Hlad, plýtvání jídlem a poruchy příjmu potravy”.
Budova gymnázia se dočkala kompletní rekonstrukce střechy, která spočívala v odstranění stávající střešní krytiny i celého nevyhovujícího krovu a provedení nových konstrukcí. Stávající plechová krytina byla vyměněna za
pálenou střešní krytinu. Náklady na opravu, které přesáhly částku 7 miliónů Kč. V červenci 2017 byla zahájena
rekonstrukce budovy domova mládeže. V červnu byla zahájena oprava budovy domova mládeže. Během rekonstrukce dojde k výměně oken a dveří, zateplení obvodových zdí a střechy, čímž se významně sníží náklady na
provoz budovy. Celková cena díla je téměř 13 mil. Kč. Práce budou probíhat do listopadu 2017. 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. Pěkných výsledků dosáhli žáci i ve
výtvarných a recitačních soutěžích, důstojně reprezentovali školu také ve sportovních kláních. Z mnoha úspěchů uvedu ty největší:
Petr Mooz, 8.S - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 1. místo v okresním kole
Zdeňka Mauerová, 3.B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 5. místo v okresním kole
Adéla Sedláčková, 3.B – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 6. místo v okresním kole
Nhi Hoang Hai, 3.A – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 1. místo v okresním kole
Veronika Bartošková, 3.A - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 6. místo v okresním kole
Nhi Hoang Hai, 3.A - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 2. místo v krajském kole
Aneta Kolísková, 2.A - Soutěž v ruském jazyce v Hlinsku - 3. místo v krajském kole
Zdeňka Mauerová, 3. B – Wolkrův Prostějov – 1. místo v krajském kole a účast v celostátním kole
Kolektiv žáků pod vedením PhDr. Zdeňky Valčíkové - Školní časopis GYMJEV EXPRESS obsadil v krajském kole
soutěže „Školní časopis roku 2017“ 2. místo
Zdeňka Mauerová, 3. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 3.místo
Martin Borýsek, 1. B – Matematická olympiáda – kategorie C - 6. místo v krajském kole
Adam Kraváček, 8. S – Logická olympiáda (org. Mensa) – 17. místo v krajském kole
Martin Borýsek, 1. B - Matematický klokan – kategorie Junior – 2. místo v okresním kole.
Kolektiv žáků - Soutěž finanční gramotnost – 3. místo v okresním kole
Kolektiv žáků – Ekonomická olympiáda – 3. místo v krajském kole
Vít Václavek, 2. B – Zeměpisná olympiáda – 3. místo v okresním kole
Kolektiv žáků - Pohár J. Masopusta v kopané – 1. Místo v okresním kole okresní kolo, postup do krajského kola
Klára Mrvová, 1. B – Výtvarná soutěž „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje – 1. místo v krajském kole
Klára Mrvová, 1. B – celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž „Máme rádi přírodu“ – 1. místo
Jedním z měřítek úspěšnosti školy jsou výsledky žáků u maturitních zkoušek. Maturitní zkoušky konalo 47 žáků.
V jarním termínu uspělo 44 žáků. Tři žáci, kteří neuspěli, úspěšně vykonali opravnou zkoušku v podzimním termínu. Ve školním roce 2017/2018 bude na gymnáziu 11 tříd, z toho 8 tříd čtyřletého gymnázia a 3 třídy kombinovaného lycea.
Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali
žákům ve školním roce 2016/2017 a také rodičům, zastupitelům města Jevíčka a sponzorům za jejich podporu.

Mgr. Jiří Janeček
ředitel gymnázia

Základní údaje o škole – výroční zpráva 2016/2017 (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. V jedné třídě osmiletého gymnázia, sedmi třídách
čtyřletého gymnázia a dvou třídách kombinovaného lycea studovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 205
žáků. 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. 2016)
Gymnázium
Vyšší (G8)
Čtyřleté
Počet tříd
1
7
Počet žáků na třídu
16
164
Kapacita školy
40
240
Využití kapacity v (%)
40
68,33
Zřizovatel:
Ředitel:
Zástupce statutárního orgánu:
Zástupce ředitele:
Výchovný poradce:
Koordinátor EVVO:
Koordinátor ŠVP:
Protidrogová prevence:
www, email:
Školská rada:
Obory vzdělávání:

Lyceum
2
26
120
21,7

Celkem
10
205
400
51,25

Pardubický kraj
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jiří Janeček
Mgr. Dita Šponerová
Mgr. Dita Šponerová
Mgr. Adam Wiltsch
Mgr. Lucie Škvařilová, PhDr. Zdeňka Valčíková
Mgr. Jana Sedláčková
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 2016/2017 pracovalo ve škole celkem 37 zaměstnanců, z toho 21 učitelů, 3 vychovatelé domova mládeže, 2 bezpečnostní pracovníci domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí
školní jídelny, správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 6 kuchařek, 1 uklízečka.

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2016/2017
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jiří Janeček
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. Jana Rajsová
Mgr. Luděk Rygl
Mgr. Jana Sedláčková
Mgr. Dita Šponerová
PhDr. Zdeňka Valčíková
Mgr. Ilona Vávrová
Mgr. Petr Veselka
Mgr. Adam Wiltsch
Mgr. Tereza Zahradníková
Provozní pracovníci školy:
Provozní pracovníci gymnázia:
Marcela Linhartová
Bc. Jana Kouřilová
Jan Zikmund
Lenka Hrazděrová

ředitelka školy, koordinátor ŠVP, Čj – La, (rodičovská dovolená)
zástupce statutárního orgánu, Fy
Čj - Zsv
Aj - Tv
M-Z
Rj - Vv
Ch
Bi – Hv, (od 3. 10. 2016)
Aj
Tv - Z
M - Fy
Nj - D – Rj -La
M - Ch
školní metodik prevence, Bi – Tv (do 30. 9. 2016)
Ma - Ikt
Čj - Fj
Aj - Nj - Ov
Čj – Hv, školní metodik prevence
zástupce ředitele, výchovná poradkyně, Nj – Dě - PEK
Čj - D
Čj – D
Aj – Tv
koordinátor EVVO, Bi – Z
Čj – Fj, (rodičovská dovolená)

mzdy a personalistika
hlavní účetní
správce budovy školy
uklízečka

Vychovatelé domova mládeže:
Věra Vafková
Darina Gnipová
Lucie Havránková
Iveta Blahová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka (rodičovská dovolená)
vychovatelka

Provozní pracovníci domova mládeže:
Růžena Koudelková
Veronika Musilová

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

Pracovníci školní jídelny:
Milada Wrbová
Ludmila Vachutková
Marie Ambrozová
Ilona Letovská
Jitka Procházková
Alena Smékalová
Emílie Hrušková

vedoucí stravování
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
67
Kombinované lyceum
24
Veřejnosprávní činnost
7

Počet přijatých
58
24
6

Nastoupilo ke studiu
39
10
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 v prvním
kole minimálně 35 bodů ze 100 možných 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.
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
94
Kombinované lyceum
27
Veřejnosprávní činnost
2

Počet přijatých
64
27
2

Nastoupilo ke studiu
35
13
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 2016/2017 prospělo s vyznamenáním 72 žáků, prospělo 126 žáků, neprospěli
2 žáci. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,683.
Ve školním roce 2016/2017 maturovala jedna třída čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia. Celkem se
dostavilo k maturitní zkoušce 47 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu uvádí následující
tabulka:
Třída
4. B
8. S
Celkem

Počet žáků
32
15
47

Prospělo/neprospělo v profilové části MZ
32/0
15/0
47/0

Po podzimním termínu maturitních zkoušek prospěli všichni žáci.
Výsledky maturitních zkoušek:
4. B
průměrná známka 2,219, vyznamenání 11
8. S
průměrná známka 1,833, vyznamenání 8
Přehled prospěchu ve školním roce 2016/2017
Třída
Třídní profesor
Prospěch
8. S
Jana Sedláčková
1,694
1. A
Petr Veselka
1,830
1. B
Tereza Pernicová
1,408
1. L
Lukáš Müller
1,778
2. A
Ilona Vávrová
1,763
2. B
Jana Janečková
1,514
2. L
Adam Wiltsch
1,701
3. A
Luděk Rygl
1,610
3. B
Lenka Hrbáčková
1,533
4. B
Zdeňka Valčíková
1,975
Celkem
1,683

Vyznamenání
7
5
11
2
7
12
3
7
12
6
72

Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ
31/1
13/2
44/3

Zpráva o činnosti komise českého jazyka a literatury za školní rok 2016/2017
Předseda komise:
Zdeňka Valčíková
Členové komise:
Jana Rajsová, Jana Sedláčková, Ilona Vávrová

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.
V září J. Sedláčková se zúčastnila setkání s hudebním, filmovým, literárním i divadelním kritikem a publicistou
Janem Rejžkem.
Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
V listopadu se studenti jevíčského gymnázia již tradičně zúčastnili recitační soutěže Pardubické poetické
setkání. Želízka v ohni jsme měli ve všech třech kategoriích. V první kategorii recitoval báseň Johna Lennona
Petr Veselka ze 2.A, ve druhé kategorii si Zdeňka Mauerová a Adéla Sedláčková ze 3.B vybraly texty Petry
Procházkové a v kategorii Literáti se pokusil prorazit Vít Václavek ze 2.B s vlastními básněmi. Zdeňka Mauerová
obsadila ve své kategorii krásné třetí místo a Vít Václavek získal čestné uznání.
V prosinci pořádala Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Multimediální den 2016. Jeho součástí bylo vyhodnocení 10. ročníku soutěže školních časopisů a novin. Část redakce školního časopisu GYMJEV
EXPRESS se této akce zúčastnila, protože jsme v krajském kole obsadili 3. místo. Na nejvyšší příčky náš časopis v
celostátním kole sice nedosáhl, ale úspěchem je už to, že se přes síto krajského kola dostal mezi nejlepší v celé
republice. Děvčata z redakce si prohlédla konkurenční časopisy, navštívila panelovou diskusi a mediální jarmark
v atriu školy.

V březnu se zúčastnili 3 žáci krajského kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Gymnázium reprezentoval Vít
Václavek z 2.B, Zdeňka Mauerová a Adéla Sedláčková ze 3.B. Zdeňka Mauerová obsadila 1. místo a postoupila
do celostátního kola. To se uskutečnilo v červnu a Zdeňka potvrdila svým vystoupením, že opravdu patří mezi
třicet nejlepších ve své kategorii. Žáky na soutěž připravila J. Sedláčková.
Petr Mooz jako vítěz okresního kola reprezentoval gymnázium v krajském kole Olympiády v českém jazyce a
obsadil 10. místo.
Redakce školního časopisu se opět zúčastnila krajského kola soutěže časopisů „Školní časopis roku 2017“. Soutěž se konala pod záštitou vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Náš GYMJEV EXPRESS v kategorii „Střední školy“
obsadil tentokrát 2. místo a postupuje do celostátního kola, které se uskuteční na konci roku v Brně.

Okresní, oblastní a školní kola
Zdeňka Mauerová, třída 3.B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 1. místo ve školním kole
Petr Mooz, třída 8.S - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 2. místo ve školním kole
Petr Mooz, třída 8.S - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 1. místo v okresním kole
Zdeňka Mauerová, třída 3.B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 5. místo v okresním kole

Akce pro žáky školy a projekty
Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - rezervaci zajistila J. Sedláčková. Žáci 3.A a 3.B zhlédli v září
představení Spalovač mrtvol, žáci 2.A a 2.B viděli v prosinci představení Hynku, Viléme, Jarmilo! a žáci 1.A a 1.B
jeli v lednu na hru Český středověk.
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 prosinci se uskutečnila literárně-výtvarná soutěž Vytvoř si svůj komiks. Akci připravili členové komise - především J. Sedláčková za asistence I. Vávrové a Z. Valčíkové. Soutěž byla vyhlášena pro žáky 8. a 9. tříd okolních
základních škol. Zúčastnilo se 21 žáků, na práci měli 4 hodiny, hodnotila se originalita, výtvarné zpracování a
celkový dojem z vytvořeného příběhu se sportovní tematikou. Porotkyně neměly vůbec jednoduchou práci,
neboť všechny příběhy měly velmi vysokou úroveň. Vítězkou se stala Eliška Hrdá (ZŠ Velké Opatovice), druhé
místo obsadila Jasmína Uhlířová a na třetím místě se umístila Anežka Humplová. Porota také udělila cenu za
originalitu. Tu získala Natálie Finsterlová (ZŠ Jevíčko). Práce žáků posoudili i studenti gymnázia. Nejvíce se jim
líbil komiks Veroniky Kubíkové.

V listopadu a lednu vyučující českého jazyka a literatury připravili prezentaci tohoto předmětu na Dnech otevřených dveří.
V únoru byly pro žáky 9. tříd základních škol uspořádány 2 přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka. Příprava kurzů - I. Vávrová, Z. Valčíková.

Maturitní zkoušky
Ve státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury maturovalo 48 žáků ze dvou tříd. Zkoušející byla J.
Sedláčková. 47 žáků úspěšně odmaturovalo, jeden žák neprospěl v didaktickém testu. Průměrný prospěch maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury byl ve třídě 8.S 1,93 a ve třídě 4.B 2,18.
Další činnost komise
J. Rajsová v lednu získala certifikát hodnotitel ústní zkoušky MZ, I. Vávrová získala certifikáty hodnotitel ústní
zkoušky MZ, hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP, zadavatel MZ, zadavatel MZ pro žáky s PUP. J. Sedláčková
se v březnu zúčastnila semináře Kritická bilance polistopadové české literatury a na přelomu května a června
navštívila epochy renesance na Waldorfském lyceu Praha.
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 2016/2017
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 2017 se v Pardubicích konalo krajské kolo konverzační Soutěže v německém jazyce kategorie III
A. Nhi Hoang Hai ze třídy 3.A opět vzorně reprezentovala naši školu a umístila se na druhém místě. Aneta
Kolísková z 2. A vybojovala v krajské kole Soutěže v ruském jazyce v Hlinsku třetí místo.

Niklas Külžer z 4.A soutěžil v zemském kole soutěže CERTAMEN LATINUM, pro nezasvěcené olympiády v latině,
a nakonec obsadil 27. místo.
Okresní, oblastní a školní kola
Kabinet anglického jazyka jako už tradičně připravil okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce, kterého se
zúčastnilo 16 nejlepších angličtinářů z 8 středních škol svitavského okresu.
Adéla Sedláčková, 3.B – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 6. místo v okresním kole
Veronika Voráčová, 1.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 9. místo v okresním kole

Adéla Sedláčková, 3.B – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 1. místo v školním kole
Veronika Voráčová, 1.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 2. místo v školním kole
Aneta Kolísková, 2.A - Soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ I – 1. místo v školním kole
Adéla Sedláčková, 3.B – Soutěž ve francouzském jazyce, kategorie B1 – 1. místo ve školním kole
Nhi Hoang Hai, 3.A – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 1. místo v okresním kole
Veronika Bartošková, 3.A - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 6. místo v okresním kole

Nhi

Hoang Hai, 2.A – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 1. místo v školním kole

Akce pro žáky školy a projekty

Dne 22. listopadu 2016 se dvojice studentů třídy 4.B našeho gymnázia Zdislava Zavadilová a Niklas Külzer zúčastnila se svým vyučujícím latiny Vladimírem Macků tradičního Dne Latiny, který zorganizovala FF UK
v Praze pro studenty středních škol celé České republiky. Zájem byl obrovský. Jen stěží se zástupci našeho gymnázia vtlačili do auly fakulty, aby si mohli vyslechnout přednášku s názvem Učednická léta Karla IV., jehož 700.
výročí narození jsme si nedávno připomenuli. Pak už měli studenti a jejich doprovod široký výběr možných
přednášek od dějin Pompejí přes Téma „Co pro nás Římané udělali“ aj. Podle účastníku exkurze to určitě nebyl
ztracený den…
Anglie 2017
Vít Bezděk a Veronika Bartošková, studenti 3.A, podali zprávu o výletu do Anglie.

Dne 23. dubna 2017 se dobrovolně přihlášení studenti vydali na dlouhou a únavnou cestu do Anglie. Žáci a
učitelé se shromáždili o půl 11 ráno před budovou gymnázia, naložili svá zavazadla do autobusu, rozloučili se se
svými rodinami a vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. Asi po 20 hodinách cesty jsme dorazili do francouzského
přístavu Calais, kde jsme vjeli na obrovský trajekt, který nás asi po 2 hodinách cesty dopravil do anglického
přístavu Dover. Po příjezdu do Londýna směřovaly naše cesty do Greenwich parku, kde jsme viděli nultý poledník. Následovala projížďka lodí po řece Temži. Dále jsme zhlédli několik významných památek jako například:
Tower Bridge, Tower of London, což je obrovský středověký hrad, St. Paul‘s Cathedral, Trafalgar Square, v jehož
středu stojí asi 40 metrů vysoký památník věnovaný admirálu Nelsonovi, Downing Street 10, Houses of Parliament, Big Ben, a spoustu dalších. Naše putování, ale nesměřovala pouze k památkám, ale také jsme se prošli
po některých krásných anglických parcích. Téhož dne večer jsme dorazili na místo, kde jsme se poprvé setkali
s našimi hostitelskými rodinami. Další den jsme brzy ráno vyrazili do anglického města Birmingham, zde jsme se
rozdělili na 2 skupiny. Část z nás dostala nejdřív možnost ochutnat skvělou anglickou čokoládu v čokoládovně
Cadbury a 2. skupina navštívila továrnu na výrobu Jaguárů a Range Roverů. Asi po 3 hodinách se obě skupiny
vyměnily. Obě prohlídky byly velice zajímavé. Večer jsme odjeli zpět do našich rodin. Středeční program zahrnoval především výlet do Duxfordu, kde jsme si byli prohlédnout obrovské letecké muzeum. Toto muzeum se
skládá z 8 budov, jejichž návštěva zabrala skoro 4 hodiny, ale rozhodně to stálo za to! Poté jsme odjeli do
Cambridge. Zde jsme si mohli prohlédnout některé z místních studentských kolejí a poté jsme k naší radosti
dostali rozchod a šli tam, kde jsme my sami chtěli. Dalšího dne naše cesty směřovaly do Portsmouthu, obrovského anglického přístavu, kde nám byla umožněna návštěva bitevní lodi admirála Nelsona – Victoria. O této
lodi jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a její obrovské rozměry a vybavení nás všechny velice
uchvátily. Také jsme dostali možnost plavby lodí po přístavu, která byla doplněna zajímavým výkladem.
V přístavu jsme dostali rozchod a ve večerních hodinách jsme opět nastoupili do autobusu a už se těšili zpět
domů. Asi po 24 hodinách jsme úspěšně dorazili do Jevíčka, kde už na náš příjezd netrpělivě čekali naši rodiče.
Zájezd se nám velmi vydařil, naše zážitky podpořilo krásné počasí, a tak se nadšení z výletu ještě zdvojnásobilo
a všichni se do Anglie určitě znovu rádi podíváme.

Akce pro veřejnost

Ve středu 19. října 2016 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing
House a Oxford University Press Olomouc třetí ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2016. Akce je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu Malá Haná. I letos projevili žáci velký
zájem – do soutěže se zapojil rekordní počet 141 žáků z celkem 17 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 stala Sára Eva Něničková ze ZŠ
Kunštát, před Janem Souralem ze ZŠ Jaroměřice, a Matějem Toulem ze ZŠ Velké Opatovice. Mezi základními
školami zvítězili žáci ZŠ Velké Opatovice pod vedením paní učitelky Petry Koudelkové.

Sára Něničková, ZŠ Kunštát

Mgr. Petra Koudelková, ZŠ Velké Opatovice

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 – 29 žáků – 10 výborně, 9 chvalitebně, 6 dobře, 1 dostatečně – průměr 1,724
Profilová část – ústní zkouška- 18 žáků – 14 výborně, 3 chvalitebně, 1 dostatečně – průměr 1,33
Didaktický test, písemnou práci i ústní část ve společné části maturitní zkoušky všichni studenti absolvovali
úspěšně.
Německý jazyk
Profilová část – ústní zkouška – 1 žák – 1 výborně – průměr 1,00
Francouzský jazyk
Profilová část – ústní zkouška – 2 žáci – 1 výborně, 1 chvalitebně – průměr 1,5

Další činnost komise
Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA pro gymnázium, 1. února 2017
Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo, kategorie IIIA, 22. února 2017
Soutěž v německém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA – 31. ledna 2017
Soutěž ve francouzském jazyce – školní kolo, kategorie B1 – 13. ledna 2017
Soutěž v ruském jazyce – školní kolo, kategorie SŠ II – 15. února 2017
Petr Veselka, Josef Huf – tvorba maturitních otázek profilové zkoušky
Časopis Bridge – předplatné 45 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
Luděk Rygl – studium italštiny, Slezská univerzita, Opava
Josef Huf – 6 webinářů - Teacher development Certificate Program, 6. 10. 2016 – 15. 12. 2016, Education First
Josef Huf – Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí, 23. 3. 2017, NIDV Pardubice
Dita Šponerová -- Konference Klett pro učitele němčiny, 6. 4. 2017, Klett, Brno
Dita Šponerová -- Němčina kreativně a s elánem, 21. 4. 2017, Hueber, Svitavy
Jana Rajsová - La phonetique corrective du francais - výslovnostní chyby českých žáků. Jak se zbavit špatných
návyků, 31. 10. 2016, Brno, Descartes

Josef Huf

Zpráva o činnosti komise matematiky za školní rok 2016/2017
Předseda komise: Helena Hufová
Členové komise: Lukáš Müller, Tereza Pernicová
Přednášky
„Skrytá matematika“ – prosinec 2016 – přednáška pro studenty třetích ročníků - doc. RNDr. Michal Krupka,
PhD., Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta ( org. TP).

Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
Zdeňka Mauerová, 3. B - Matematická olympiáda – kategorie A – 11. místo v krajském kole (příprava RNDr. Dag
Hrubý).
Martin Borýsek, 1. B – Matematická olympiáda – kategorie C - 6. místo v krajském kole (příprava DH).
Adam Kraváček, 8. S – Logická olympiáda (org. Mensa) – 17. místo v krajském kole ze 45 soutěžících.

Okresní, oblastní a školní kola
Družstvo studentů - Zuzana Hlaváčová, Albín Pařízek (oba 2.B), Lucie Písková, Zdeňka Mauerová (obě 3. B) SUDOKU – březen 2016 - regionální kolo ve Vysokém Mýtě.

Družstvo studentů – Zuzana Hlaváčová, Darja Kašparová, Adriana Ženožičková, Michaela Tomanová, Albín
Pařízek (všichni 2. B) – okresní kolo soutěže Pišqworky – listopad 2016.

Jan Moučka, 4. B - Matematický klokan – kategorie Student – 1. místo ve školním kole.
Martin Borýsek, 1. B - Matematický klokan – kategorie Junior– 1. místo ve školním kole, 2. místo v okresním
kole.
Zdeňka Mauerová, Josef Dvořák (3. B) - Matematická olympiáda kategorie A – školní kolo.
Zuzana Hlaváčová, Albín Pařízek (2.B)- Matematická olympiáda kategorie B – školní kolo .
Pavla Komoňová, Martin Borýsek (1. B) – Matematická olympiáda kategorie C – školní kolo.

Logická olympiáda – účast v nominačním kole kat. C (probíhá online) – 12 studentů.

Akce pro žáky školy a projekty
Matematický klokan – mezinárodní soutěž pro studenty všech ročníků (65 studentů ve 2 kategoriích) - (org.
HH).
Adaptační kurs pro studenty tříd 1. A, 1. B, 1. L - září 2016 - rekreační středisko Vysoké Pole, Dětřichov u
Moravské Třebové (HH, TP, LM) – matematické kvízy, šifrování, programovatelní roboti.

Akce pro veřejnost
Celostátní soustředění MO (30. 5. – 6. 6. 2017) – 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.

Dny otevřených dveří – informace o studiu (všichni členové komise).
Maturitní zkoušky
Matematika – společná část státní maturitní zkoušky - 18 studentů, profilová část – 4 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.
Poskytování konzultací z matematiky během školního roku – HH, LM, TP.
DVPP: H. Hufová – Celostátní setkání učitelů matematiky –„ Jak učit matematiku na SŠ“ – Pardubice,
září 2016
- Matematika pro život – střední školy – Pardubice, květen 2017
L. Müller – Seminář waldorfské pedagogiky – 2. ročník studia, během celého školního roku.
T. Pernicová – Školení SoftwareOne, Krajský úřad Pardubice
- Rozšiřující celoživotní vzdělávání Koordinátor ICT, září 2016 – květen 2017
Časopisy - Učitel matematiky, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální,
Computerworld + volně dostupné online magazíny.

Helena Hufová

Zpráva o činnosti komise přírodních věd, za školní rok 2016/2017
Předseda komise: Adam Wiltsch
Členové komise: Jiří Janeček, Zdeňka Jirásková, Hana Korbelová, Alena Luňáčková, Lukáš Müller
Přednášky
16. 11. proběhla v rámci výuky fyziky přednáška pro 1. ročníky „Energie – budoucnost lidstva“

Soutěže
Studenti se neúčastní olympiád z výše jmenovaných komisí. Je zapotřebí lepší motivace studentů při řešení
nelehkých příprav školních kol olympiád daných předmětů.

Akce pro žáky školy a projekty
2. 11. 2016 proběhla již tradiční exkurze do ZOO Lešná - exkurze se účastnili studenti třetích ročníků a zoologickou zahradou nás provázel již tradičně - pan RNDr. F. Hladil. Mezi novinky ZOO patří pavilon rejnoků.
6. 4. Exkurze prvních ročníků do Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice.

Ve dnech 5.9. - 9. 9. 2016 proběhl geodetický kurz, kde se studenti učili pracovat s geodetickými přístroji. Také
si osvojili dovednosti spojené s vyměřováním a zaměřování v terénu. Výsledkem byla přesná mapa oblasti Vysokého Pole u Dětřichova. Žáci během týdenního kurzu absolvovali základy geodézie a kartografie. Pohybovali
se v prostoru bývalých starých statků v oblasti Vysokého Pole u Dětřichova. Studenti byli seznámeni s historií
daného místa - zejména s problematikou odsunu v prostoru Hohenfeld, Dittersdorf. (organizoval - Müller, Wiltsch).
16. 11. proběhl na škole halloween, patronátu se ujala třída 2. L a halloweenskou školou byli provázeni studenti
prvních ročníků se svými třídními.

Akce pro veřejnost
12.9. proběhla výstava fotografií Mgr. Adama Wiltsche v Letovicích - v domě s pečovatelskou službou a
v knihovně města.
Ve dnech 12.11-12.11. se A. Wiltsch účastnil festivalu fotografií v Bratislavě, kde se zúčastnil 23 fotografických
výstav.
14. 11. proběhly opět oslavy sv. Martina, tentokrát studenti navštívili klienty Pečovatelského domu na Kalvárii v
Jaroměřicích, kde jim zahráli krátké divadlo - v návaznosti na tuto akci proběhla 21. 3. 2017 přednáška pro seniory na téma Afrika.
16.11. proběhl na škole halloween, patronátu se ujala třída 2. L a halloweenskou školou byli provázeni studenti
prvních ročníků se svými třídními.
25.11. měl A. Wiltsch přednášku "Hřebečsko" v Biskupicích u Jevíčka - jednalo se o přednášku spojenou s projekcí.
21.3. přednesl A. Wiltsch přednášku na internátě gymnázia na téma "Hřebečsko" - šlo o neobvyklé příběhy z
historie regionu.

Maturitní zkoušky
V ústní části maturitní zkoušky - maturovalo z biologie 14 žáků s celkovým průměrem 2,57, z fyziky 3 žáci
s celkovým průměrem 1,00 a z chemie 3 žáci s celkovým průměrem 2,67. Všichni studenti odmaturovali.
Další činnost komise
V období od 20.9. do 30.11. 2016 probíhala propagace gymnázia na základních školách v Luké, Bouzově, Prostějově, Hradci nad Svitavou, Kunčině.
Ve dnech 12.11-12.11. se A. Wiltsch účastnil festivalu fotografií v Bratislavě, kde se zúčastnil 23 fotografických
výstav. Od roku 2004 je Mesiac fotografie v Bratislave součástí Evropského měsíce fotogra e jako společné
sdružení fes valů v Aténách, Budapeš , Paríži, Luxemburgu, ublani a Vídni, na kterém vystavuje víc jak 50 evropských fotografů.

2.1.-5.1. 2017 proběhlo školení Waldorfu v Praze. Šlo o interní setkání. Každý vyučující si volil individuální program, který vyhovoval jeho požadavkům - akce se zúčastnil Müller a Wiltsch. Ubytování poskytla waldorfská ZŠ
v Jinonicích.

7. 4. 2017 proběhla v rámci programu "Okolo Jevíčka" vernisáž a výstava fotografií Adama Wiltsche a koláží O.
Nováka. Na akci vystoupily studentky - Kouřilová (saxofon), Pařilová (sólový zpěv) pod vedením MUDr. Kratochvílové z Letovic (klavírní doprovod).

6.5. výlet na Karlštejn v rámci Waldorfu - s Karlem Dolistou. Slyšeli jsme neobvykle pojatý výklad z historie tohoto hradu. Akci zaštiťovala ZŠ v Jinonicích.

V červnu byl A. Wiltsch přijat ke studiu bakalářského studia "Tvůrčí fotografie" na ITF v Opavě (6. místo v celkovém pořadí)
Gymnázium Jevíčko bylo spolupořadatelem 1. ročníku semináře Matematika a fyzika ve škole, který se konal ve
dnech 23. 8. – 25. 8. 2017 v Jevíčku

Časopisy – V komisi odebíráme časopis Vesmír a Příroda.

Zpráva o činnosti komise společenských věd za školní rok 2016/2017
Předseda komise:
Lenka Hrbáčková
Členové komise:
Jana Janečková, Jana Sedláčková, Zdeňka Valčíková, Ilona Vávrová

Exkurze, přednášky
Vila Tugendhat
16. března zavítali studenti 1. L a 2. L do Brna, jejich cílem se stala vila Tugendhat. Jako jediná památka
moderní architektury v ČR je vila zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Exkurzi pro studenty připravila Jana Janečková.

Cimbálová a klavírní dílna JANEKO
21. dubna navštívili studenti 1. L cimbálovou a klavírní dílnu JANEKO, která sídlí v Brně. Nahlédli tak
„do kuchyně“ opravny těchto nástrojů.
Exkurzi pro studenty připravila Jana Sedláčková.

Osvětim
5. dubna proběhla pro zájemce ze všech ročníků exkurze do polské Osvětimi. Studenti navštívili tábor
Auschwitz I. i Auschwitz II. – Birkenau.
Exkurzi pro studenty připravily Lenka Hrbáčková a Ilona Vávrová.

Slavkov, Mohyla míru
4. května studenti 3. A a 3. B vyrazili na jižní Moravu po stopách bitvy u Slavkova. Navštívili Mohylu míru – památník, který byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy, a zámek ve Slavkově.

Exkurzi pro studenty připravily Zdeňka Valčíková a Ilona Vávrová.

Přednáška Studuj, pracuj, cestuj v EU!
3. dubna proběhla pro studenty 3. ročníku přednáška Studuj, pracuj, cestuj v EU! Mgr. Lucie Hylmarová z pardubického Eurocentra představila přítomným, jaké možnosti plynou občanům z členství v Evropské unii.
Přednášku zajistila Lenka Hrbáčková.

Soutěže
Nebojme se myslet
16. prosince se studentka 3. B Zdeňka Mauerová zúčastnila již VII. ročníku filozofické soutěže Nebojme
se myslet, kterou vyhlašuje Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Do druhého, národního kola
soutěže se jí v konkurenci 127 účastníků probojovat nepodařilo.

Finanční gramotnost
V září 2016 byl zahájen již 8. ročník soutěže Finanční gramotnost, kterou pod záštitou prezidenta České
republiky Miloše Zemana vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a která je podporována
hejtmany celkem jedenácti krajů.
V naší škole se soutěže zúčastnilo celkem 138 studentů prvních až třetích ročníků. Nejlepšího výsledku
dosáhl František Machorek ze třídy 2. B. Ten společně se Zdeňkou Mauerovou (3. B) a Adamem Bartuňkem

(také 3. B), kteří obsadili druhou a třetí příčku, vytvořil tříčlenný tým postupující do okresního kola. Zde družstvo obsadilo celkové třetí místo.

Ekonomická olympiáda
Letos poprvé vyhlásil Institut ekonomického vzdělávání tříkolovou soutěž ve znalostech z ekonomie a
z financí – Ekonomickou olympiádu. Tato soutěž oslovila Michaelu Holkovou ze 3. A, která po absolvování školního kola postoupila do kola krajského. To proběhlo 10. května v Hradci Králové. Michaela zde změřila své síly
s ostatními účastníky a vybojovala krásné 3. místo.

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
Na podzim 2016 byl vyhlášen již sedmý ročník výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Svoji práci sem zaslala i Klára Mrvová z 1. B, která v tomto krajském kole obsadila 1. místo. Její pojetí lokomotivy, resp. vývoj od parního stroje až po současné moderní vozy, oslovilo i hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického, který se rozhodl Kláře udělit zvláštní cenu hejtmana.

Máme rádi přírodu
V únoru vyhlásilo Hnutí Brontosaurus dvacátý třetí ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické
soutěže Máme rádi přírodu, který měl ústřední téma „Poradíte planetě?“ I zde Klára Mrvová z 1. B obsadila ve
středoškolské kategorii 1. místo. Její práce nesla název „Úhel pohledu.“

Akce pro žáky školy a projekty
Studentské volby
Projekt Studentské volby 2016 probíhal 20. a 21. září 2016. Zúčastnilo se jej 254 středních škol různých
vzdělávacích oborů. Studenti starší patnácti let volili politické strany, hnutí a koalice, které kandidovaly
v reálných krajských volbách, takže si mohli vyzkoušet, jaké to je být v roli opravdového voliče.
Volby mohly probíhat díky dobrovolníkům ze 3. ročníků, kteří měli na starost nejen hladký průběh akce, ale také přípravu volební místnosti a následné sčítání lístků a odeslání výsledků. Volební místnost byla otevřena vždy každou přestávku v aule gymnázia, kde čekala připravená volební komise, ochotná pomoci každému
ze studentů, který si nevěděl rady.
Našich studentských voleb se zúčastnilo 76 studentů gymnázia a 12 studentů lycea. Největšího úspěchu dosáhlo hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, které získalo 22 hlasů.
Studentské volby připravila Lenka Hrbáčková.

Vánoční hrátky
Ve středu 21. prosince 2016 se na chodbě druhého patra gymnázia opět tvořilo. Jako každoročně se
zde v předvánočním čase konaly Vánoční hrátky. Žáci i ostatní návštěvníci si mohli vyrobit nebo i koupit drobné
vánoční dárky pro své blízké či jen tak pro radost.
Akci připravily Jana Janečková a Jana Sedláčková.

Světová škola
Titul Světová škola získalo gymnázium od společnosti Člověk v tísni v červnu 2015. Platnost certifikátu
zaštítěného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, který potvrzoval, že připravuje své studenty na život v globalizovaném světě a vede je k aktivitě a snaze se současnými problémy něco udělat, měla vypršet 30. června 2017.
Toho se nezalekli studenti 3. ročníku, kteří navštěvují společenskovědní seminář. Aby prokázali, že je
škola tohoto titulu hodna, připravili si na 20. dubna pro žáky 8. ročníku jevíčské základní školy program, ve
kterém se věnovali problematice potravin a správného stravování. Formou nejrůznějších aktivit upozornili na
skutečnost, že na jedné straně mohou být lidé, kteří potravinami plýtvají, a na straně druhé lidé, kteří trpí jejich
zoufalým nedostatkem.
Celé jejich počínání bedlivě sledovala Mgr. Kateřina Sequensová, zástupkyně společnosti Člověk v tísni
(konkrétně vzdělávacího programu Varianty), která dospěla k závěru, že si škola prodloužení certifikátu na dalších 6 let opravdu zaslouží.
Garantem projektu Světová škola je Lenka Hrbáčková, na jeho organizaci se dále podílely také Zdeňka
Valčíková a Ilona Vávrová.

Divadelní představení Sněhurka po našem
Ve čtvrtek 15. června sehráli studenti 2. ročníku kombinovaného lycea v místním kině divadelní představení Sněhurka po našem. Jednalo se o autorskou inscenaci, kterou připravili v rámci předmětu umělecká
tvorba. Ocitli se tak nejen v kůži autora hry, ale také herce samého.
A jak vlastně vypadala Sněhurka po jejich? Bylo tam vše, co milovník této pohádky dobře zná – král a
královna, macecha a lovec, Sněhurka a princ a také sedm trpaslíků. Bylo tam ale také něco, co mnohý divák
nečeká – princ motorkář, trpaslíky ubitá macecha a lovcovou zbrojírnou okouzlená Sněhurka. Celý příběh navíc
podbarvovala současná hudba, která dávala pohádce zcela nový rozměr.
Publikum, které představení zhlédlo, odměnilo studenty hlasitým potleskem. Představení se studenty
připravily Lenka Hrbáčková a Jana Janečková.

Akce po veřejnost
Vytvoř si svůj komiks
30. listopadu proběhl již čtvrtý ročník literárně-výtvarné soutěže Vytvoř si svůj komiks. O nejlepší práci
se přišlo utkat 21 žáků 8. a 9. tříd základních škol z Jevíčka, Velkých Opatovic, Letovic a Boskovic. První místo si
nakonec odnesla Eliška Hrdá ze ZŠ Velké Opatovice, druhé místo si vybojovala Jasmína Uhlířová a na třetí příčce
skončila Anežka Humplová. Cenu poroty za originalitu získala Natálie Finsterlová ze ZŠ Jevíčko.
Soutěž připravila Jana Sedláčková, na organizaci se podílely také Zdeňka Valčíková a Ilona Vávrová.

Muzikoterapeutická relaxace pro každého
20. června proběhla v aule gymnázia Muzikoterapeutická relaxace pro každého vedená renomovanou
terapeutkou Mgr. Evou Motyčkovou.
Akci zajistila Jana Sedláčková.

Maturitní zkoušky
Profilovou maturitní zkoušku z předmětu základy společenských věd vykonalo celkem 13 studentů – 11
ze třídy 4. B a 2 ze třídy 8. S. Všichni u maturitní zkoušky prospěli. Zkoušející byla Lenka Hrbáčková.
Z dějepisu vykonalo profilovou maturitní zkoušku celkem 5 studentů – všichni ze třídy 4. B. Všichni u
maturitní zkoušky prospěli. Zkoušející byla Zdeňka Valčíková.

Vzdělávání
Lenka Hrbáčková se 29. března zúčastnila semináře nakladatelství EDUKO Správní právo. Jana Janečková a Jana Sedláčková se 29. září - 2. října zúčastnily celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba- tvořivost – hra. Jana Sedláčková navíc 7. dubna absolvovala seminář Opravdu zbývá jen hluk? Jak rozumět hudbě 20.
a 21. století. Zdeňka Valčíková navštívila 15. prosince přednášku Římané v Jevíčku.

Další činnost komise
První dva týdny v listopadu se výuky Zdeňky Valčíkové účastnila také studentka Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové Pavlína Kubitová. V prvním týdnu probíhaly náslechy, v druhém týdnu si sama vyzkoušela práci pedagoga.
10. listopadu se studenti 2. B, 3. B a 2. L zúčastnili výzkumného šetření Masarykovy univerzity, které se
soustředí na formování občanských postojů a participace mladých lidí ve věku 16 - 26 let (jak mladí lidé vnímají
současnou společnost, co si myslí o Evropě a Evropské unii a kde vidí svou roli ve společnosti). V příštím školním
roce by výzkumné šetření mělo v těchto třídách proběhnout ještě jednou.
V druhé polovině června se třída 2. A zúčastnila se dotazníkového šetření společnosti Člověk v tísni.
Dotazníky se týkaly postojů žáků k současnému společenskému dění (otázky se zaměřovaly zejména na problematiku mezilidských vztahů, ale také na vztah k moderním technologiím). Za účast v dotazníkovém šetření
by měla škola obdržet materiály do výuky. Realizaci obou šetření zajistila Lenka Hrbáčková.
V průběhu roku se členové komise podílejí na propagaci školy a pomáhají s organizací dnů otevřených
dveří. Odebírají také časopis Dějiny a současnost.

Lenka Hrbáčková

Výroční zpráva vedoucího předmětové komise tělesné výchovy a geografie za školní rok 2016 - 2017
Předseda komise: Jiří Linhart
Členové komise: Hana Korbelová, Adam Wiltsch, Josef Huf , Petr Veselka

Schůzky komise probíhaly operativně, podle potřeby resp. v závislosti na řešení účasti na soutěžích, dalším
vzdělávání atd. Hlavními úkoly bylo řešení úvazků jednotlivých členů, plnění tématických plánů, kritéria klasifikace, klasifikační podmínky typu A a B v lyceu, systém uvolňování z povinné Tv a některé další společné nebo
individuální úkoly.
Soutěže a akce v geografii:
1. Eurorebus 2017 – celostátní korespondenční soutěž, 3 postupová kola – třídy 1. A, 2. A, 2. B, 3. A a 3. B –
všechny třídy postup do krajského kola, v důsledku nevýhodného termínu konání bez účasti
2. Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 10 účastníků (Václavek, Borýsek, Mauerová, Pařízek, Janíček, Neubauer,
Geršl, Chlupová, Macének, Kejzlar) - postupující do okresního kola ve Svitavách – Vít Václavek (2. B) , Martin
Borýsek (1. B)
3. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy – Vít Václavek – 3. místo, Martin Borýsek – 6. místo
4. Exkurze na PVE Dlouhé Stráně – třídy 2. A, 2. B
5. Přednáška Meteorologie a klimatologie, třídy 1. A, 1. B – pracovník ČHMÚ Mgr. Martin Tomáš

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Exkurze - PVE Dlouhé Stráně

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Přednáška Meteorologie a klimatologie

Soutěže v tělesné výchově:
Účastníci: Kadlecová, Komoňová P. , Mrvová, Popelková, Valíčková, Nárovcová, Kašparová V. , Kejhová, Zavadilová, Zezulová, Plháková M. , Křečková, Mauerová, Halvová, Jirglová, Horáková, Tomanová, Abrahámová, Hlaváčová, Kyseláková, Kobylková, Vedrová, Staňková, Spáčilová, Domanská, Švecová, Bažantová K. , Komoňová J. ,
Kliglová.
Fiala, Slavík, Hrubý, Zatloukal, Mooz Pavel a Petr, Hrazdira, Bezděk, Dvořák J. , Novotný, Bartuněk, Mrvoljak,
Huppert, Janíček, Lepka, Bašus, Macének, Hejna, Straka, Lexmaul, Sekyra, Vystavěl, Külzer, Jamný, Václavek,
Kejzlar, Vašíček, Chlup D. , Papežík, Neubauer, Kraváček, Mareš, Goš, Hruda, Vymer, Šmíd, Kiovský L. , Richter,
Fluksa.
1. Corny pohár v atletice, okresní kolo, Litomyšl – hoši – 3. místo, dívky – 7. místo
2. Kopaná, Pohár J. Masopusta, okresní kolo, Svitavy, 1. místo – postup do krajského kola
3. Přespolní běh, okresní kolo, Polička - hoši i dívky – 2. místo, Lukáš Slavík – 3. místo jednotlivci
4. Stolní tenis, obvodní kolo, Moravská Třebová – hoši – 1. místo – postup do okresního kola
5. Stolní tenis, okresní kolo, Litomyšl – hoši i dívky - 3. místo
6. Středoškolská futsalová liga (SFL), 1. kolo (okresní), Polička - 3. místo
7. Florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, dívky – 1. místo – postup do okresního kola
8. Florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 1. místo – postup do okresního kola
9. Odbíjená, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši i dívky – 2. místo
10. Košíková, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo, dívky – 1. místo – postup do okresního kola
11. Florbal, okresní kolo, Svitavy, hoši – 5. místo
12. Košíková, okresní kolo, Moravská Třebová, dívky – 2. místo
13. Florbal, okresní kolo, Svitavy, dívky – 5. místo
14. Silový čtyřboj, okresní i krajské kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo, dívky – 3. místo
15. Plážový volejbal, okresní kolo, Moravská Třebová, dívky – 3. místo
16. Kopaná, Pohár J. Masopusta, krajské kolo, Ústí nad Orlicí – bez účasti (zájezd do Anglie)
17. Lyžařský výcvikový zájezd tříd 1. A, 1. B a 1. L, únor 2017, Říčky v Orlických horách, 41 žáků, výuka lyžování a
snowboardingu – Linhart, Huf, Veselka, Sedláčková
18. Sportovně turistický kurz tříd 3. A a 3. B, realizován prostřednictvím agentury STAN, Stará Ves u Rýmařova,
středisko Relaxa, 36 žáků, náplň STK – Linhart, dozory v místě konání – Rygl, Hrbáčková
19. Sportovní a turistický den, vybrané aktivity (futsal, softbal, ringo, aj.) - Linhart. Korbelová
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Další aktivity v Tv
Jiří Linhart pracoval jako správce kabinetu, učebních pomůcek, školního hřiště a posilovny. Opět se podařilo
získat grant z prostředků Pardubického kraje ve výši 8 000, - Kč, který bude využit na zakoupení nových učebních pomůcek do Tv. Provoz posilovny byl řešen opět formou individuálních smluv při existenci měsíčních permanentek resp. permanentek na 10 vstupů. Ze získaných prostředků z provozu se podařilo zakoupit nové činkové žerdě a provést nezbytné opravy amortizaci podléhajících strojů. V průběhu prázdnin bude provedena
výměna oken a realizovány nutné opravy především maleb a stěn posilovny. Na začátku nového školního roku
je v plánu mechanické čištění hřiště s umělou trávou s následným doplněním křemičitého vsypu a výměna několika desek v dřevěném mantinelu. Ve spolupráci s Městským úřadem Jevíčko bude podána žádost o finanční
grant na přestavbu stávajícího antukového hřiště na hřiště s umělým povrchem polyuretanového typu (běžecká
dráha, skokanský sektor - varianta tartan).
Učitelé Tv se dále podíleli na realizaci některých akcí na adaptačním kurzu prvních ročníků v lokalitě Vysoké
Pole u obce Dětřichov u Svitav.
V rámci Dnů otevřených dveří jsme na stanovišti v tělocvičně gymnázia seznámili zájemce o studium s používanými pomůckami v Tv, náplní osnov Tv, sportovními možnostmi na naší škole a účastí našich žáků na soutěžích
organizovaných v rámci obvodu, okresu a kraje.
Jiné akce v rámci komise:
Jiří Linhart se opět zúčastnil Veletrhu středních škol v Brně a vykonával funkci Školního maturitního komisaře v
rámci písemné části státních maturitních zkoušek. Spolu s Josefem Hufem pracovali jako Předsedové maturitních komisí v rámci ústních maturitních zkoušek na Gymnáziu Polička a Gymnáziu Žamberk.
Sportovní kroužky:
Odbíjená – 1. pololetí, 1, 5 hodiny, 1 x týdně, Jiří Linhart
Florbal – do konce dubna, 1, 5 hodiny, 1 x týdně, Jiří Linhart
Časopisy :
1. Tělesná výchova a sport mládeže
2. Dnešní svět

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2016/2017
Výchovný poradce: Dita Šponerová
Exkurze, přednášky
V období od září 2016 do února 2017 se uskutečnily v budově školy prezentace některých vysokých škol, jejich
fakult a vzdělávacích agentur.
První akce proběhla hned v září. Školu navštívila zástupkyně vzdělávací agentury Sokrates, která studentům
maturitních ročníků osvětlila problematiku přijímacího řízení a studia na vysokých školách. Tato přednáška
proběhla už po šesté a studenty je vždy velmi kladně hodnocena.
V průběhu podzimu a zimy pak měli žáci přímo na půdě gymnázia možnost zúčastnit se besedy se studenty
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří přijeli představit obor geoinformatika
a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Setkání se zástupci těchto vysokých škol bylo o to zajímavější, že studijní obory prezentovali naši bývalí žáci. Poslední akcí tohoto typu pak byla v únoru návštěva zástupců VOŠ Hybešova v Boskoviccíh, kteří prezentovali obory podnikání a management a diplomovaná sestra.
V lednu proběhl tradiční 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.
Na počátku listopadu se ve spolupráci s třídními učiteli uskutečnil pro studenty třetích a čtvrtých ročníků
jednodenní tradiční zájezd na veletrh vysokých škol Gaudeamus do Brna, kde měli žáci možnost získat nejaktuálnější informace o školách svého zájmu.
Akce pro žáky školy v rámci kariérového poradenství
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 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. Žáci si také mohli
jejím prostřednictvím objednat učitelské noviny s přehledem VŠ a VOŠ. Pravidelně maturanty zásobila také
množstvím propagačních materiálů, které na školu přicházejí např. časopisy Jak na VŠ společnosti Scio nebo
Kam po maturitě.cz. V neposlední řadě VP analyzovala výsledky přijímacího řízení na VŠ žáků loňských
maturitních ročníků.
V druhém pololetí probíhala poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství většinou formou
individuálních konzultací při podávání přihlášek na vysoké a vyšší odborné školy, rozdělováním letáků a tiskovin
přímo do tříd maturitních ročníků a především potvrzováním přihlášek ke studiu. Na konci dubna byl ve třídách
4. B a 8. S dotazníkovou metodou proveden průzkum zájmu o vysoké a vyšší odborné školy. Úspěšnost přijetí
bude vyhodnocena počátkem příštího školního roku (2017/2018).
Další činnost výchovného poradce
V průběhu školního roku byly 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. Během školního roku vypracovala 3 Plány pedagogické podpory
s podpůrnými opatřeními 1. stupně. 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. 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
2016 pod vedením paní Pavly Konečné.
V rámci vzdělávání absolvovala na podzim konzultační semináře pořádané Pedagogicko-psychologickými poradnami Ústí nad Orlicí a Boskovice. V Pardubicích se zúčastnila tematického setkání platformy „Společné vzdělávání“ s názvem K tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. V únoru a v květnu pak absolvovala společně
s metodikem prevence dva víkendové semináře zaměřené na metodiku vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pořádané Akademií waldorfské pedagogiky, z. s.

Profesní orientace maturantů tříd 4. A, 4. B a 8. S ve školním roce 2016/2017
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Dita Šponerová

Zpráva o činnosti koordinátora protidrogové prevence a sociálně-patologických jevů za školní rok 2016/2017
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Sedláčková
Školní rok 2016/17 byl zahájen již v přípravném týdnu na konci srpna přípravou a dokončováním organizací adaptačního kurzu pro nové žáky prvních ročníků.
Bylo zajištěno ubytování, stravování ve Vysokém Poli u Dětřichova. Rodiče studentů 1.A, 1.B, a 1.L byli informování o programu a struktuře již na první schůzce 27. 6. 2016. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr.
Ditou Šponerovou byl zajištěn program Trénink paměti s paní Pavlou Konečnou a následné další působení kolegů učitelů s jejich připravenými aktivitami.
Adaptační kurz se konal v termínu od 5. - 8. 9. 2016. Hlavní náplní tohoto kurzu je seznámení se s třídními učiteli a také se svými novými spolužáky a navázat tak nová přátelství, učit se nově komunikovat a spolupracovat.
V září byl zpracován Plán školního metodika prevence pro školní rok 2016/2017 a nasmlouvány přednášky a besedy.
Během celého školního roku se studenti našeho gymnázia zúčastnili mnoha preventivních akcí, jejichž
úkolem bylo především poukázat na problémy ve společnosti, a zároveň je varovat a směřovat k jejich řešení.
Dne 5. 12. 2016 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili přednášky o hazardu “Hazard kolem nás”, lektorem byl RNDr. Bc. L. Hanák MBA.
13. 12. 2016 proběhla další přednáška tentokrát pro první a druhé ročníky na téma Drogy pod vedením
lektora PhDr. M. Stündla a 9. 5. 2017 proběhla přednáška pro studenty prvních ročníků na téma “Můžeš se
rozhodnout”, která byla zaměřena na papilomaviry, způsoby přenosu, na typy rakoviny a možnosti prevence,
přednášela p. Stehlíková.
Již v květnu se začal připravovat Kurz primární prevence pro všechny druhé ročníky, který se konal na
Srnčím u Moravské Třebové. Byl zajištěn program Mgr. Petra Dřínovského ze Střediska výchovné péče, který byl
zaměřen na práci s kolektivem formou zážitkových a poznávacích her.
Kurz primární prevence proběhl v termínu od 19. - 21. 6. 2017 ve spolupráci s třídními profesory J. Janečkovou, I. Vávrovou a A. Wiltschem. Cílem kurzu bylo předcházet rizikovému chování v kolektivu, naučit se
spolu vycházet, komunikovat a společně předcházet problémům, a pokud se problémy objeví, učit se je společnými silami řešit.
Pro rodiče budoucích studentů prvních ročníků byla vypracována charakteristika adaptačního kurzu
společně s programem, na kterém se podíleli budoucí třídní učitelé Mgr. J. Huf, Mgr. H. Hufová, Mgr. J. Sedláčková, výchovný poradce Mgr. Dita Šponerová, učitel tělesné výchovy Mgr. Jiří Linhart a metodik prevence Mgr.
Jana Sedláčková.
Domnívám se, že ke zdravému klimatu ve škole, kde se snažíme jít proti rizikovému chování, přispívají
všechny společné akce, které u nás na škole organizujeme, např lyžařský kurz, exkurze, vánoční hrátky, dny
otevřených dveří, den pro lyceum, slavnosti…
Spoluprací, diskusí, komunikací a prací se chceme pokusit předcházet všem problémům současné doby.

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za školní rok 2016/2017
Koordinátor EVVO: Mgr. Adam Wiltsch
Začleňování průřezových témat EVVO do výuky probíhá dle ŠVP školy zejména v přírodovědných
předmětech. Jedná se o ochranu přírody, ochranu zdraví, globální problémy lidstva. Daná témata jsou rovněž
zařazována do maturitních okruhů. Této problematice se ve zvýšené míře věnuje pozornost také v obou
třídách kombinovaného lycea.
Listopad – proběhly přednášky na rozvojová témata ve třídě 1.L a 2. L – zaměření bylo na biodiverzitu české
krajiny v kontextu Evropy a hospodaření s půdou v rámci světa.
Prosinec – přednáška pro třídu 2. L – na téma antikoncepce a její účinky na zdraví člověka a vliv na přírodu.
1. 4. se uskutečnila již po několikáté "Expediční kamera" Letos se promítaly filmy: Projekt Moffat, Pura vida,
Návrat do Zanskaru, Divočinou Aljašky, Ultra Trail Gobi Race, Na jeden nádech, Velká skalní pařba a Cesta do
Kazbegi. Hostem letošní kamery byl Honza Vlasák - cyklotremp
Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. 8. ročník proběhl v únoru až dubnu 2017 ve 210 městech České republiky a Slovenska. Tento unikátní projekt přinesl nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Cena diváka
„Divočinou Aljašky“ Šest kamarádů z Čech, Moravy a Slovenska, někteří zkušení vodáci, jiné méně zkušení se
vydali za polární kruh na překrásnou Aljašku splouvat řeku Alatnu. (Jiří Horčička, Česká republika)
Nejlepší expediční film
„Pura Vida“ Dvacetiměsíční cesta na speciálně upravené kolo-lodi po Amazonce.
(Thomas Miklautsc, Švýcarsko)
Zvláštní cena za poselství divákům
„Návrat do Zanskaru“ Jak se Zanskar a jeho obyvatelé za 30 let změnili a jak je přijímána výstavba silnice a s ní i
příchod civilizace? Srdceryvné setkání starých přátel, zamyšlení nad způsobem života a odlehlá příroda v srdci
Himálaje.
(Daniel Bull, Bryan Liptzin, Velká Británie).

21.6.-23.6. se uskutečnil program EVVO na Šubířově v rámci kurzu primární prevence - studenti pomáhali při
pomocných pracích v zemědělství a zároveň pomáhali při úpravě orchidejové louky v rámci obce Šubířov. Ubytování proběhlo v obecním bytě obce Šubířov, který nám obec poskytla zcela zdarma. Kurzu se účastnila většina
třídy.

.

Zpráva o zahraniční spolupráci za školní rok 2016/2017
Petr Veselka

Výlety do zahraničí
Ve středu 5. dubna 2017 se žáci prvních až třetích ročníků gymnázia vydali autobusem na jednodenní zájezd do
polské Osvětimi na místo, které je již několik let symbolem teroru, násilí, poprav, morbidních experimentů a
holocaustu. Po prohlídce pracovního a vyhlazovacího osvětimského tábora měli studenti možnost navštívit další
bývalý vyhlazovací tábor Březinky. Návštěva obou míst byla pro všechny velmi silným emotivním zážitkem.

V neděli 23. dubna 2017 se dobrovolně přihlášení studenti vydali na dlouhou a únavnou cestu do Anglie. Žáci a
učitelé se shromáždili o půl 11 ráno před budovou gymnázia, naložili svá zavazadla do autobusu, rozloučili se se
svými rodinami a vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. Asi po 20 hodinách cesty dorazili do francouzského
přístavu Calais, kde vjeli na obrovský trajekt, který je asi po 2 hodinách cesty dopravil do anglického přístavu
Dover. Po příjezdu do Londýna směřovaly jejich kroky do Greenwich parku, kde viděli nultý poledník.

Následovala projížďka lodí po řece Temži. Dále účastníci zájezdu zhlédli několik významných památek jako
například: Tower Bridge, Tower of London, což je obrovský středověký hrad, St. Paul‘s Cathedral, Trafalgar
Square, v jehož středu stojí asi 40 metrů vysoký památník věnovaný admirálu Nelsonovi, Downing Street 10,
Houses of Parliament, Big Ben a mnoho dalších. Putování ale nesměřovala pouze k památkám, také prošli po
některých krásných anglických parcích. Téhož dne večer dorazili na místo, kde se poprvé setkali s hostitelskými
rodinami. Další den brzy ráno vyrazili do anglického města Birmingham, zde se rozdělili na 2 skupiny. Část
dostala nejdřív možnost ochutnat skvělou anglickou čokoládu v čokoládovně Cadbury a druhá skupina navštívila
továrnu na výrobu Jaguárů a Range Roverů. Asi po 3 hodinách se obě skupiny vyměnily. Obě prohlídky byly
velice zajímavé. Středeční program zahrnoval především výlet do Duxfordu, kde byla možnost prohlédnout si
obrovské letecké muzeum. Toto muzeum se skládá z 8 budov, jejichž návštěva zabrala skoro 4 hodiny, ale
rozhodně to stálo za to! Poté odjeli do Cambridge. Zde si všichni mohli prohlédnout některé z místních
studentských kolejí. Dalšího dne byla na programu návštěva Portsmouth, obrovského anglického přístavu, s
vystavenou bitevní lodí admirála Nelsona – Victoria. Po krátkém rozchodu v přístavu ve večerních hodinách
nastoupili všichni na zpáteční cestu domů do autobusu. Asi po 24 hodinové cestě úspěšně dorazili do Jevíčka,
kde jejich příjezd netrpělivě čekali rodiče. Zájezd se velmi vydařil, zážitky podpořilo krásné počasí, a tak se
nadšení z výletu ještě zdvojnásobilo a všichni se do Anglie určitě znovu rádi podívají.

Petr Veselka

Zpráva o činnosti domova mládeže za školní rok 2016/2017
Vedoucí vychovatelka: Věra Vafková
Vychovatelky: Iveta Blahová, Darina Gnipová
Bezpečnostní pracovník: Veronika Musilová, Ladislav Dudek /do 28. 2. 2017/, Růžena Koudelková /od 1. 3.
2017/
Uklizečka: Miloslava Sýkorová, Jarmila Damová /od 1. 11. 2016/
Na počátku školního roku bylo na domov mládeže přihlášeno 51 žáků, později jejich počet stoupl na 52 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 57 x, nejvyšší návštěvnost Richter Robin, Chlupová Natálie, Pipreková
Michaela, Nárovcová Anežka, Pavlík Jakub, Kubeša Filip. Průměrná návštěvnost 10 osob na cvičební jednotku.
Kroužek navštěvovali ubytovaní, ale i ostatní žáci gymnázia. /Vašíček Patrik, Fluksa Daniel, Slavík Lukáš a další/.
Po novém roce byla zakoupena nová hifi věž.
Knihovna – během celého školního roku byla otevřena 15x pro všechny, 6x na individuální žádost ubytovaných,
žáci mají největší zájem o literaturu doporučenou k četbě vyučujícími a materiály k seminárním pracem. Celkem
půjčeny 63 knihy. Po vytvoření seznamu v PC a jeho umístění na web školy se mírně zvýšila návštěvnost a vyhledávání titulů v katalogu. Šest studentů ze školy si elektronickou formou objednali tituly, které si při návštěvě
domova vyzvedli. Knižní fond nebyl v letošním školním roce obohacen o žádné nové tituly.
Kroužek ruštiny v listopadu pro nezájem žáků svou činnost ukončil.
V jarních měsících, v závislosti na počasí, žáci navštěvovali hřiště u školy /až 3x týdně/ a při míčových hrách
utužovali kamarádství i tělesnou zdatnost.
Stolní a společenské hry - ve druhém pololetí se žáci sešli 8x a zahráli si nové hry /Dixit, Krycí jména/. Další
společenské hry, které domov vlastní, si mají možnost ubytovaní půjčit i na pokoje pro individuální zábavu
s přáteli.

Soutěže
Celoroční soutěž estetického charakteru.
Hodnocení úklidu a výzdoby na všech pokojích i ve společných prostorách je prováděno denně. Výsledky všech
pokojů nejsou špatné, pravidelný úklid neplní pouze jednotlivci.

Aktivity spojené s vánočními svátky - výroba adventního věnce, zdobení stromečku, vánoční pečení a slavnostní večeře ubytovaných a vychovatelek spojená se společenskou hrou všech přítomných.

Další akce a činnosti
Vycházky do okolí Jevíčka, ke studánce, na sanatorium, k biocentru, ke kostelíčku sv. Bartoloměje, výstup na
městskou věž s výkladem, pozorování přírody, ekologický úklid pokojů i brigáda na úpravu okolí domova ke Dni
Země, vzpomínka Dne vody, Dne ptactva, Dne květů, Dne dětí, Dne oceánů aj. i pomocí nástěnných novin.
Tradiční zhotovení kotiliónků do tanečních, příprava a uskutečnění „Stezky odvahy“ v prostorách domova –
Halloween. Hráli jsme minigolf pod střechou, pětikolové vědomostní pexeso, elektronické šipky, kroket. Ubytovaní jsou vedeni k šetření energiemi i vodou, používání makulatury /papír popsaný z jedné strany/ i k šetření
potravinami. K různým příležitostem si žáci upekli valentýnské wafle, muffiny, mrkvového beránka, brownies a
uvařili si dýňovou polévku. V zimních měsících byla v provozu pro ubytované i sauna.

Humanitární akce Srdíčkový den – 21. 3. 2017 vybráno a odesláno 10 464,- Kč

V letošním školním roce proběhly i tři přednášky a následně besedy. Adam Wiltsch „Příběhy z okolí Jevíčka“,
Ondřej Rozbořil „Škodlivost kouření“, Veronika Polcrová „ Můj pobyt v USA“.
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. Organizace je členem ADMIN ČR, z.s. Pravidelně konzultujeme problémy s
třídními učiteli i výchovnou poradkyní. Jsme v telefonním i elektronickém styku s rodiči i zákonnými zástupci
ubytovaných.
Ve školním roce byly pro pokoje chlapců vyrobeny nové pracovní stoly. Pokoje v prvním poschodí byly nově
vymalovány a jedna klubovna se dočkala nového koberce. Dík patří i SRPSŠ, které naše volnočasové aktivity
finančně podporuje. 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
24. 4. 2017 – kontrola KHS Pardubice, územní pracoviště Svitavy – kontrola dodržování povinností stanovených
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ve školní jídelně
25. 4. 2017 – kontrola KÚ PK, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic – kontrola stavu nemovitého majetku a způsob u jeho využití, kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření jeho potřebnosti, kontrola stavu kapacity ubytovacího zařízení, kontrola evidence IS FaMa+, modul Evidence nemovitého majetku a
modul Evidence smluv, kontrola podkladů pro daň z nemovitosti
Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016
Účelový znak

33038
33166
33353

33052

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:

Neinvestiční dotace celkem

Hlavní

Doplňková

- odvody ZP, SP
- FKSP
- ostatní NIV

RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“
Zvýšení odměňování pracovníků RŠ

B) Neinvestiční dotace z ÚSC
Příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz Příspěvek od města Jevíčko
Příspěvek od obce Úsobrno

Druh činnosti

V Kč
14 487 040,00

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Výnosy celkem
- dotace celkem
- vlastní příjmy
- čerpání fondů
z toho:
- rezervní - peněžní dary
- FKSP – nákup DHM
Náklady celkem
- přímé
- provozní
- soutěže (Matematický klokan, AJ)
- Excelence středních škol
- RP „Zvýšení platů pracovníků RŠ“
- Město Jevíčko
- Obec Úsobrno
- Hospodářský výsledek HČ
Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek DČ

Hospodářský výsledek celkem za rok 2016
Stav peněžních fondů:
a) fond odměn
65 000,00 Kč
b) fond rezervní
73 405,70 Kč
c) fond investic
721 384,01 Kč
Nařízený odvod z odpisů (zákon č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 6b)

48 817,00
14 000,00
14 080 851,00
10 181 000,00
55 000,00
3 844 851,00
3 461 540,00
203 620,00
179 691,00
343 372,00

2 843 251,45
2 792 251,45
44 000,00
7 000,00
17 330 291,45

v Kč
21 010 511,20
17 330 291,45
3 616 651,75
63 568,00
60 615,00
2 953,00
21 057 279,68
14 080 851,00
6 519 239,68
14 000,00
48 817,00
343 372,00
44 000,00
7 000,00
-46 768,48
977 410,80
930 642,32
46 768,48

0,00

524 000,00

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 2016/17, které se
konaly v Jevíčku, patřily:
30. 5. – 6. 6. 2017 Organizace celostátního soustředění vítězů krajských kol MO
23. 8. – 25. 8. Seminář Matematika a fyzika ve škole
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
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 604.843,-Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 následujícími aktivitami:
 personální podpora prostřednictvím aktivity školní asistent. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou
personální podporu - školního asistenta středním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin a 16 hodin - Matematická gramotnost. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 80 hodin. Cílem aktivity je podpořit
profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu
účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
 Tandemová výuka na SŠ. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a
budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a
MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní
vliv na výsledky žáků.
 CLIL ve výuce na SŠ. Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.
 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Projektová výuka. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických
pracovníků středních škol ve výše uvedených oblastech podpory a poskytovat podporu žákům
s potřebou podpůrných opatření.
 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol
ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita
pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí
jazyk.

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 2016/2017:
Ing. Jana Bartůňková, předsedkyně
Mgr. Jana Sedláčková
Ivana Čapková
Jiří Navrátil
Ing. Petr Janíček
Andrea Haderová
Jitka Moučková,
Ing. Jan Šafář
Mgr. Miroslav Šafář
Jana Lexmaulová, hospodářka
Marie Vystavělová
Magda Bubeníková
Mgr. Alena Popelková
Iveta Fojtů
Vítězslav Schich
Hana Kouřilová
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
Moduly - chemie2-Výpočty
Biologie a ekologie
Chemie v zaměření
Celkem za ročník
1. - 3. ročník 36 týdnů, 4. ročník 30 týdnů

0

0

0
0
33,5

0
0
33,5

1
1
0
0
31

4
4
31

4
4
129

0
0
1
1
26

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. října 2017
V Jevíčku 2017

