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

Výroční zpráva
2017/2018

Slovo úvodem
Naše škola oslavila v září nového školního roku 2017/2018 120 let od zahájení výuky. Žáci 3. ročníku oboru
Kombinované lyceum absolvovali týdenní učební praxi ve výrobních podnicích, laboratořích PF UP Olomouc,
výzkumném a šlechtitelském ústavu a veterinárních ambulancích. Pro zájemce o obor Kombinované lyceum
jsme připravili Den pro lyceum, kterého se zúčastnili rodiče s dětmi, jež měli možnost navštívit výuku a pohovořit s žáky a učiteli. 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. 31. května 2018 proběhla již čtvrtá akce projektu Světová škola. Studenti společenskovědního semináře si připravili program pro žáky 8. ročníku jevíčské základní školy. Tentokrát se zaměřili na
všechny aspekty vztahu mezi muži a ženami a pokusili se zvýšit informovanost žáků v tomto ohledu. Na závěr
školního roku se po roční odmlce uskutečnil 5. ročník Gymfestu.
V listopadu 2017 byla dokončena rekonstrukce budovy domova mládeže spočívající ve výměně oken a dveří,
zateplení obvodových zdí a střechy, čímž se významně snížily náklady na provoz budovy. Celková cena díla je
téměř 13 mil. Kč. Gymnázium tradičně věnuje pozornost práci s talentovanými žáky. Žáci byli úspěšní
v okresních a krajských v cizích jazycích i 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:
Martin Borýsek, 2. B – Matematická olympiáda – kategorie B - 1. místo v krajském kole
Martin Borýsek, 2. B - Matematický klokan – kategorie Junior – 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském
Zdeňka Mauerová, 4. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 2.místo
Vít Václavek, 3. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 1.místo
Zdeňka Mauerová, 4. B – Wolkrův Prostějov – postup do celostátního kola
Petr Veselka, 3. A – Wolkrův Prostějov – postup do celostátního kola
Natálie Finsterlová, 1. B – Wolkrův Prostějov – 2. místo v krajském kole
Kolektiv žáků pod vedením PhDr. Zdeňky Valčíkové - Školní časopis GYMJEV EXPRESS v krajském kole soutěže
„Školní časopis roku 2018“ zvítězil a postoupil do celostátního kola
Natálie Finsterlová, 1. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 2.místo
Zdeňka Mauerová, 4. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 2.místo
Vít Václavek, 3. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 1.místo
Petr Veselka, 3. A – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 2.místo
Mikuláš Sedláček, 3. B – Soutěž v ruském jazyce, 3. místo v krajském kole
Zdeňka Mauerová, 4.B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 4. místo v okresním kole
Vít Václavek, 3. B – Zeměpisná olympiáda - 4. místo v okresním kole
Kolektiv dívek – stolní tenis – 1. místo v okesním kole
Kolektiv dívek - košíková – 1. místo v okresním kole okresní kolo, 3 místo v krajském kole
Klára Mrvová, 2. B – Výtvarná soutěž „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje – 2. místo v krajském kole
Klára Mrvová, 2. B – celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž „Máme rádi přírodu“ – 1. místo
Ve školním roce 2018/2019 bude na gymnáziu 12 tříd, z toho 8 tříd čtyřletého gymnázia a 4 třídy kombinovaného lycea.
Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali
žákům ve školním roce 2017/2018 a také rodičům, zastupitelům města Jevíčka a sponzorům za jejich podporu.

Mgr. Jiří Janeček
ředitel gymnázia

Základní údaje o škole – výroční zpráva 2017/2018 (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 čtyřletým studiem. V osmi třídách čtyřletého gymnázia a třech třídách kombinovaného lycea studovalo ve školním roce 2017/2018 celkem 199 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. 2017)
Gymnázium
Čtyřleté
Lyceum
Počet tříd
8
3
Počet žáků na třídu
20,38
12
Kapacita školy
240
120
Využití kapacity v (%)
67,92
21,7
Zřizovatel:
Ředitel:
Zástupce statutárního orgánu:
Zástupce ředitele:
Výchovný poradce:
Koordinátor EVVO:
Koordinátor ŠVP:
Školní metodik prevence:
www, email:
Školská rada:
Obory vzdělávání:

Celkem
11
18,09
360
55,3

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 2017/2018 pracovalo ve škole celkem 38 zaměstnanců, z toho 22 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 2017/2018
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jiří Janeček
Mgr. Lenka Hrbáčková
Mgr. Josef Huf
Mgr. Helena Hufová
Mgr. Jana Janečková
Mgr. Lenka Jedličková
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. 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
Mgr. Zuzana Hrazděrová
Jan Zikmund
Lenka Hrazděrová

ředitelka školy, koordinátor ŠVP, Čj – La, (rodičovská dovolená)
zástupce statutárního orgánu, Fy
Čj - Zsv
Aj - Tv
M-Z
Rj - Vv
Bi - Ch
Ch
Bi – Hv
Aj
Tv - Z
M - Fy
Nj - D – Rj -La
M - Ch
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 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 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 2018/2019
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
107
Kombinované lyceum
21
Veřejnosprávní činnost
5

Počet přijatých
60
20
5

Nastoupilo ke studiu
51
8
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. 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 2017/2018 prospělo s vyznamenáním 80 žáků, prospělo 116 žáků, neprospěli
4 žáci. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,632.
Ve školním roce 2017/2018 maturovaly dvě třídy čtyřletého studia. Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 39
žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu uvádí následující tabulka:

Třída
4. A
4. B
Celkem

Počet žáků
18
21
39

Prospělo/neprospělo v profilové části MZ
18/0
20/1
38/1

Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ
18/0
18/3
36/3

Po podzimním termínu maturitních zkoušek neprospěli 2 žáci z DT z matematiky.
Výsledky maturitních zkoušek:
4. A
průměrná známka 1,828, vyznamenání 5
4. B
průměrná známka 2,098, vyznamenání 5
Přehled prospěchu ve školním roce 2017/2018
Třída
Třídní profesor
Prospěch
1. A
Josef Huf
1,650
1. B
Helena Hufová
1,542
1. L
Jana Sedláčková
1,801
2. A
Petr Veselka
1,699
2. B
Tereza Pernicová
1,385
2. L
Lukáš Müller
1,698
3. A
Ilona Vávrová
1,776
3. B
Jana Janečková
1,493
3. L
Adam Wiltsch
1,816
4. A
Luděk Rygl
1,603
4. B
Lenka Hrbáčková
1,669
Celkem
1,632

Vyznamenání
4
11
4
5
13
1
7
15
4
7
9
80

Zpráva o činnosti komise českého jazyka a literatury za školní rok 2017/2018
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 průběhu školního roku se uskutečnily 3 besedy se současnými autory. Akce proběhly v městské knihovně a
zorganizovala je vedoucí knihovny paní S. Kavanová v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.
Beseda s Petrem Borkovcem – v září se žáci tříd 3.A a 3.B zúčastnili besedy s prozaikem, překladatelem a
básníkem Petrem Borkovcem.
Beseda s Martinem Reinerem - v prosinci se žáci tříd 4.A a 4.B zúčastnili besedy s básníkem, prozaikem a vydavatelem Martinem Reinerem. Součástí bylo autorské čtení z románu o Ivanu Blatném. Za tuto výjimečnou knihu
získal Reiner několik literárních ocenění. Nezůstalo jen u samotného předčítání, studenti se mohli po celou
dobu ptát na autorovu tvorbu i na zajímavosti z jeho života.
Beseda s Petrou Hůlovou - v květnu se setkali žáci 3.A a 3.B se současnou prozaičkou Petrou Hůlovou. která za
své první dílo Paměť moji babičce získala cenu Magnesia Litera. Autorka představila svou nejnovější knížku
Stručné dějiny Hnutí – utopický příběh o převýchově mužů. Poté odpovídala na otázky žáků.

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 třech kategoriích. V I. kategorii obsadila 2. místo Natálie Finsterlová z 1.B, ve
II. kategorii byla Zdeňka Mauerová rovněž druhá, Vít Václavek ze 3.B třetí, v kategorii Literáti se pokusili
prorazit s vlastní tvorbou Petr Veselka a Vít Václavek. Dařilo se jim, Vít Václavek v této kategorii zvítězil a Petr
Veselka byl druhý. Petr Veselka získal i cenu diváka.
V březnu se zúčastnili 4 žáci krajského kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Gymnázium reprezentoval
Vít Václavek z 3.B, Petr Veselka ze 3.A, Natálie Finsterlová z 1.B, Zdeňka Mauerová ze 4.B. Zdeňka Mauerová a
Petr Veselka postoupili ve své kategorii do celostátního kola a Natálie Finsterlová získala 2. místo.
Celostátní kolo se uskutečnilo v červnu a Zdeňka i Petr potvrdili svým vystoupením, že patří mezi nejlepší recitátory. Žáky na recitační soutěže připravila J. Sedláčková.
Redakce školního časopisu se opět zúčastnila krajského kola soutěže časopisů „Školní časopis roku 2018“. Soutěž se konala pod záštitou europoslance Tomáše Zdechovského a poslance Pavla Bělobrádka. Náš GYMJEV EXPRESS v kategorii „Střední školy“ obsadil 1. místo a postupuje do celostátního kola, které se uskuteční na konci
roku v Brně.

Okresní, oblastní a školní kola
Zdeňka Mauerová, třída 4.B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 1. místo ve školním kole
Martin Toul, třída 1.B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 2. místo ve školním kole
Zdeňka Mauerová, třída 4.B - 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 3.A a 3.B zhlédli v září
představení Naše třída, žáci 1.A a 1.B viděli v prosinci představení Deník Anny Frankové a žáci 2.A a 2.B jeli
v dubnu na hru Vnitřní nepřítel.
V únoru žáci také viděli divadelní představení Dá si panstvo čaj, které předvedl dramatický kroužek Zjev.
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 - L.
Hrbáčková, I. Vávrová a Z. Valčíková. 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 s humornou zápletkou. Porotkyně neměly vůbec jednoduchou práci, neboť všechny
příběhy měly velmi vysokou úroveň. Vítězkou se stala Karolína Oujeská (ZŠ Boskovice), druhé místo obsadila
Ester Láníková (ZŠ Boskovice) a na třetím místě se umístila Eliška Hrdá (ZŠ Velké Opatovice). Porota také udělila
cenu za originalitu. Tu získala Anežka Humplová (ZŠ Jevíčko). Práce žáků posoudili i studenti gymnázia. Nejvíce
se jim líbil komiks Doubravky Lexmanové (ZŠ Jaroměřice).

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 39 žáků ze dvou tříd. Zkoušející u ústní
zkoušky byly I. Vávrová a Z. Valčíková. 36 žáků úspěšně odmaturovalo, dva žáci ze 4.B neprospěli v didaktickém
testu a 1 žák neprospěl v ústní zkoušce.
Průměrný prospěch maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury byl 1,91.

Další činnost komise
L. Hrbáčková se vzdělává v rámci DVPP v oblasti waldorfské pedagogiky. 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 Rajsová
Rj – Jana Janečková, Vladimír Macků
Lj – Vladimír Macků
It – Luděk Rygl
Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
Mikuláš Sedláček z 3.B se umístil v krajské kole Soutěže v ruském jazyce v Hlinsku třetí místo. Hana
Vyroubalová z 3.A obsadila v Pardubicích po poslechu a mluvené části konečné 5. místo.

Veronika Bartošková z 4.A soutěžila v zemském kole soutěže CERTAMEN LATINUM, olympiády v latině, a
nakonec obsadil 24. 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.
Veronika Voráčová, 2.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 7. místo v okresním kole
Matěj Toul, 1.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 8. místo v okresním kole

Matěj Toul, 1.B – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 1. místo v školním kole
Veronika Voráčová, 2.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 2. místo v školním kole

Mikuláš Sedláček, 3.B - Soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ I – 1. místo v školním kole
Aneta Kolísková, 3.A - Soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ I – 2. místo v školním kole
Hana Vyroubalová, 3.A – Soutěž ve francouzském jazyce, kategorie B1 – 1. místo ve školním kole
Vanessa Pařilová, 3.A – Soutěž ve francouzském jazyce, kategorie B1 – 2. místo ve školním kole
Veronika Sedláčková, 2.A – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 6. místo v okresním kole
Veronika Sedláčková, 2.A – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 1. místo v školním kole
Natálie Abrahámová, 3.L - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 2. místo v školním kole

Akce pro žáky školy a projekty

Podzimní Vídeň
Začaly podzimní prázdniny. Většina našich spolužáků si užívala toho, že mohou vyspávat až do oběda. Ale my,
skupina dobrodruhů, jsme se dne 26. 10. 2017 přemohli k tomu, vylézt v brzkých ranních hodinách z našich
vyhřátých pelechů. Jako každý rok jsme se totiž vypravili na výlet do Vídně.
Dokud jsme projížděli českým územím, vládlo v autobuse slastné ticho, neboť se naše výprava snažila nabrat
síly na náročný den. Ale hned v momentu, kdy jsme přejeli rakouské hranice, všichni nedočkavě pokukovali
z oken a užívali si krásného výhledu za zajímavého výkladu pana profesora Macků.
Naší první zastávkou byl zámek Schönbrunn, který je obklopen nádhernými zahradami. Vyskákali jsme
z autobusu a s foťáky připravenými k výkonu jsme se vydali objevovat krásy a historii tohoto místa. Následovala
společná prohlídka centra města, při které nám pan profesor ukázal nejdůležitější budovy a zákoutí Vídně. A
pak už byl program na následujících pár hodin pouze na nás.

Já a moji kamarádi jsme jako první samozřejmě zamířili hledat
něco k snědku, s touhou ochutnat pověstný, a pro Rakousko tak
typický, Sacherův dort. S plnými žaludky jsme se pak pomalým
krokem přesunuli směrem k Albertinu, muzeu umění, ve kterém můžete vidět díla slavných velikánů, jako je například Picasso nebo Monet. Zbytek času jsme využili k procházkám
vídeňskými uličkami a parky a užíváním si slunného dne.
Přibližně ve tři hodiny se naše skupina sešla zpět v autobuse.
Náš program totiž pokračoval v Prateru, kde si ti odvážnější
z nás mohli vyzkoušet všemožné bláznivé adrenalinové atrakce
a kolotoče. Ostatní utratili své zbylé peníze za suvenýry a
s prázdnými kapsami jsme zamířili zpět domů.
Sára Pětvalská, 4. A
O latině se říká, že se jedná o mrtvý jazyk, což znamená, že nemá žádné své rodilé mluvčí. To je sice fakt, ale ve
čtvrtek 23. 11. 2017 jsme se přesvědčili, že latina ještě není zcela pasé.
Když jsme před desátou ráno vcházeli do největší posluchárny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nestačili
jsme se divit, kolik lidí se zde sešlo právě kvůli latině. Den latiny se na půdě fakulty konal již pošesté a opět
nalákal obrovské množství především gymnaziálních studentů a jejich pedagogy. Po krátkém zahájení program
otevřela Eva Kuťáková svou prezentací o Publiu Ovidiovi Nasonovi, od jehož úmrtí letos slavíme dvoutisící výročí
a na nějž se soustředila většina přednášek celého dne.
Následně jsme se s naším pedagogickým doprovodem, panem profesorem Macků, rozdělili a zamířili na přednášku Radky Nokkaly Miltové nazvanou Bible malířů, která se zabývala zásadním Ovidiovým dílem Proměny,
které v renesanci a baroku patřily k nejvýznamnějším dílům, z kterých čerpali malíři a sochaři inspiraci pro svá
díla. Přednášející nám nastínila především všudypřítomnost díla. Zjistili jsme, aniž bychom to předtím vůbec
tušili, že výjevy z Metamorfóz můžeme vidět na nespočtu českých zámků, domů nebo vnitřní výzdobě budov.
Dozvěděli jsme se, že první překlad Proměn pochází od chrudimského malíře Josefa Ceregettiho, a dokonce že
se částí díla inspiroval i William Shakespeare při psaní Romea a Julie.
Nejen dílo Publia Ovidia Nasona, ale i studium latinského jazyka skýtá různé – námi neprobádané – končiny, a
tak můžeme panu profesoru Macků jen poděkovat za inspirující náhled do problematiky tohoto starodávného
jazyka, jehož studium jsme letos zahájili.
Kateřina Stündlová, 3.A
V neděli 22. dubna 2018 se uskutečnil školní zájezd do Nizozemí. V 5 hodin
odpoledne jsme se společně se školou z Ostravy a Německa vydali na dlouhou cestu. Do Amsterdamu, hlavního města Nizozemí, jsme dorazili ráno a
vydali se na celodenní prohlídku města. Na první pohled nás velice udivilo,
kolik jízdních kol tu lidé mají a že zde mají silnice určené přímo pro kola.
Zajímavé pro nás také bylo, že všichni a všechno musí dát přednost cyklistům. Bylo opravdu těžké si na to zvyknout a snad každému z nás se stalo, že
se málem s nějakým jezdcem srazil. Celý den jsme se procházeli Amsterdamem a objevovali krásy města. Městem protéká řeka Amstel a na ní denně
proplouvá spousta lodiček. Skrze Amsterdam zdobí též krásné staré baráčky.
První den byl velice náročný, a proto jsme se všichni těšili, až přijedeme do kempu, který ležel ve městě Egmond aan Zee. Ubytovaní jsme byli v malém útulném domečku po šesti lidech. V domečku jsme měli tři pokoje
po dvou postelích. Obývací pokoj s velikou televizí byl spojen s kuchyní, kde jsme měli možnost si sami vařit.
Další den jsme ve městě Keukenhof navštívili největší tulipánovou zahradu na světě, kde se pěstují tulipány
nejrůznějších barev a velikostí. Poté jsme se vydali do muzea jménem Corpus, které vypadalo jako obrovské
lidské tělo. Nakonec jsme jeli do města Scheveningen, kde jsme navštívili mořský svět. Mohli jsme si zde pro-

hlédnout spoustu mořských živočichů a vidět různé krásy moře. Kdo nechtěl navštívit mořský svět, mohl se
vydat na pláž, nebo ochutnávat různé druhy jídla.
Ve středu brzy ráno jsme vyrazili na projížďku na kolech po městečku, ve
kterém jsme bydleli, a zavítali jsme také na pláž. Odpoledne jsme navštívili
farmu ve Volendamu, kde jsme viděli, jak se vyrábí sýry, a mohli jsme zde
ochutnat nejrůznější druhy sýrů a omáček, které se k nim tradičně podávají.
Jako další následovala cesta do starého městečka Zaanse Schans. Toto městečko je restaurovaná historická vesnice, tedy skanzen obytných a hospodářských staveb. Zde nám ukázali výrobu dřeváků, kterými je Nizozemí také
velice proslulé. Nechyběly tu ani ochutnávky sýrů, omáček, čokolád nebo
medu. V městečku byly obrovské mlýny a plno lodiček na řece Zaan.
Poslední den jsme se vydali znovu do Amsterdamu, kde jsme společně usedli na lodičku a projížděli se po celém
městě. Poté jsme měli rozchod a volný čas tak každý mohl využít podle svého. Spousta z nás se vydala podívat k
slavnému domu Anny Frankové. Večer jsme se vydali na dlouhou cestu domů. Nikomu se zpět vůbec nechtělo,
neboť jsme se shodli, že Nizozemí je opravdu nejkrásnější země, kterou jsme poznali.
Zuzana Purketová, 3. A
Třetí listopadové úterý nám nabídlo trochu netradiční praktická cvičení z anglického jazyka. Zúčastnili jsme se
přednášky pana Víta Pohanky, mimo jiné bývalého zpravodaje Českého rozhlasu.
Pan Pohanka po studiích na Univerzitě Palackého v Olomouci a několika
letech vlastního podnikání začal pracovat pro Českou televizi a dále jako
redaktor a korespondent Českého rozhlasu. Tato pozice mu umožnila práci
v několika zahraničních velkoměstech jako například belgickém Bruselu, kde
působil jako zpravodaj při Evropské unii a NATO, nebo americkém Washingtonu, D.C. Poslední zahraniční destinací, v níž pan Pohanka pracovně pobýval, bylo Polsko. Nyní se živí jako reportér na volné noze.
Předmětem přednášky byl především jeho pobyt v již zmíněných Spojených státech. Pan Pohanka nám přiblížil,
jak novinářská práce za oceánem probíhala, v čem byla rozdílná a jaké skýtala výhody potažmo nevýhody.
Zhlédli jsme rozhovor pana Pohanky s Václavem Havlem po premiéře jeho hry Odcházení v divadle Wilma nebo
také reportáž o rodném městě spisovatele Johna Steinbecka. Kromě toho jsme mohli porovnat jeden
z Pohankových tzv. „dispatchů“ s následným převedením na obrazovky ČT. Pan Pohanka přidal i pár historek,
které při svém řemesle prožil, třeba jak byl unesen v Iráku nebo málem zatčen ve státě Texas.
Setkání mnohé z nás snad motivovalo k hlubšímu studiu cizích jazyků a poukázalo na jeho důležitost, protože
člověk nikdy neví, kam ho osud zavane.
Kateřina Stündlová, 3.A
Akce pro veřejnost

V již tradičním termínu ve středu 18. října 2017 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve
spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc čtvrtý ročník soutěže o nejlepšího
mladého angličtináře s názvem Angliáda 2017. Akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu
Malá Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o porovnání svých znalostí a dovedností v anglickém jazyce se
svými vrstevníky má stále více žáků základních škol. V letošním roce do soutěže se zapojil rekordní počet 151
angličtinářů z celkem 14 škol. Účastníci absolvovali test anglického jazyka skládající se ze dvou částí – poslechu
s porozuměním na úrovni A2 a četby s porozuměním na úrovní A2+. 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 Jakub Kuchař ze ZŠ Kunštát před Julií Štusákovou ze ZŠ
Česká Třebová a Jakubem Stöhrem ze ZŠ Velké Opatovice. Mezi základními školami zvítězili žáci ZŠ Velké
Opatovice pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Koudelkové před
ZŠ Jevíčko.

Gymfest 2018
„…čeká vás odpoledne plné tance, hudby, zpěvu, literatury, sportu a dobré zábavy…”, znělo aulou Gymnázia
Jevíčko při tradičně pořádané akci zvané Gymfest. Ten se konal v sobotu 16. června 2018 a byl to již pátý ročník
tohoto festivalu.
Studenti si společně s profesory připravili velice bohatý program,
který dozajista potěšil každého návštěvníka. Příznivci hudby a
cizích jazyků si mohli užít jazykové okénko, v němž si třídy připravily písně ve vyučovaných jazycích.
Na nádvoří školy se odehrála taneční vystoupení, například „Ruské krasavice” třetích ročníků nebo několik sestav v provedení
mažoretek Amorion z Jevíčka. Během odpoledne se představili
také žáci a profesoři německé partnerské školy z Böhlenu.
Program v aule byl završen literárním okénkem, ve kterém vystoupili úspěšní jevíčští recitátoři, a na úplný závěr proběhlo
promítání studentských filmů připravených v hodinách hudební
výchovy.
Na školním hřišti mohli hosté zhlédnout komentovanou ukázku
různých netradičních sportů. Finálem celého Gymfestu se stalo
vystoupení orchestru Etien Band.
Bylo to velmi vydařené odpoledne a věříme, že si ho všichni náležitě užili.
Klára Mrvová, Jan Hader, Pavla Komoňová

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 – 23 žáků – 11 výborně, 11chvalitebně, 1 dobře - průměr 1,565
Profilová část – ústní zkouška- 16 žáků – 6 výborně, 5 chvalitebně, 4 dobře, 1 dostatečně – průměr 2
Didaktický test, písemnou práci i ústní část ve společné části maturitní zkoušky všichni studenti absolvovali
úspěšně.
Německý jazyk
Profilová část – ústní zkouška – 2 žáci – 1 výborně, 1 chvalitebně – průměr 1,5
Ruský jazyk
Profilová část – ústní zkouška – 1 žák – 1 výborně – průměr 1
Další činnost komise
Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA pro gymnázium, 31. ledna 2018
Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo, kategorie IIIA, 21. února 2018
Soutěž v německém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA – 10. ledna 2018
Soutěž ve francouzském jazyce – školní kolo, kategorie B1 – 26. ledna 2018
Soutěž v ruském jazyce – školní kolo, kategorie SŠ II – 1. března 2018
Petr Veselka, Josef Huf – revize maturitních otázek profilové zkoušky
Časopis Bridge – předplatné 36 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, LR
Luděk Rygl - Hanka Korbelová a Adam Wiltsch - projektu Šablony 2017, CLIL (Content and Language Integrated
Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení), které patří k významným kurikulárním trendům
současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání.
Účastníci pod vedením LR absolvovali celoroční kurz angl. jazyka a během školního roku odučili každý ve svých
hodinách 10 tematických textů týkajících se probírané látky.

Metodické semináře
Josef Huf, Petr Veselka – Teaching English: Secondary Schools II., 30. 8. 2017, OUP Brno
Josef Huf - Teaching English: Secondary Schools III., 15. 11. 2017, OUP Olomouc
Petr Veselka – Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí, 23. 2. 2018, NIDV Pardubice
Dita Šponerová -- Využití médií ve výuce Nj, 19. 10. 2017, Jazyková škola Contexta, Brno
Dita Šponerová – Den otevřených dveří nakladatelství Hueber, 7. 6. 2018, ILC Brno
Jana Janečková - Výuka reálií v ruském jazyce nově a aktuálně - 23. 4. 2018 NIDV Hradec Králové

Josef Huf

Zpráva o činnosti komise matematiky a IKT za školní rok 2016/2017
Předseda komise: Helena Hufová
Členové komise: Lukáš Müller, Tereza Pernicová, Alena Luňáčková
Přednášky
„Fuzzy logika“ – prosinec 2017 – přednáška pro studenty matematického semináře - doc. RNDr. Michal Krupka,
PhD., Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta ( org. TP).

Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
Logická olympiáda (org. Mensa) – říjen 2017 - Martin Borýsek, 2. B – 18. místo v krajském kole ze 45 soutěžících
v kategorii středních škol
Matematická olympiáda – kategorie B- duben 2018 - Martin Borýsek, 2. B – 1. místo v krajském kole (příprava
Dag Hrubý).
Matematický klokan – krajské kolo - březen 2018 – kategorie Junior – 2. místo – Martin Borýsek, 2. B – 1048
soutěžících.

Okresní, oblastní a školní kola
Logická olympiáda – září 2017 - účast v nominačním kole kat. C (probíhá online) – 6 studentů – M. Borýsek, M.
Písek, Z. Hlaváčová, I. Holasová, A. Pařízek, V. Václavek – postup M. Borýsek.
Matematická olympiáda - kategorie B – leden 2018 - školní kolo - Martin Borýsek, 2. B.
Sudoku – únor 2017 – školní kolo – 5 soutěžících – 1. místo – Pavla Komoňová, 2. B.
Matematický klokan – březen 2018 - školní kolo - kategorie Student – 1. místo – Kateřina Popelková, 3. B,
kategorie Junior – 1. místo – Martin Borýsek, 2. B.
Matematický klokan – okresní kolo – kategorie Junior – 1. místo – Martin Borýsek, 2. B,
10. místo – Adéla Parolková, 2. B – 307 soutěžících.

Akce pro žáky školy a projekty
Matematický klokan – mezinárodní soutěž pro studenty všech ročníků ( 64 studentů ve 2 kategoriích) - (org.
HH).
Adaptační kurs pro studenty tříd 1. A, 1. B - září 2017 - rekreační středisko Vysoké Pole, Dětřichov u Moravské
Třebové (HH) – matematické kvízy, šifrování.

Zeměměřičský kurz – září 2017 – třída 2. L - Velké Losiny - studenti vyrábí mapu složenou z dílů jednotlivých
skupin, které své mapové dílce vytvářejí na základě práce s teodolity, nivelačními přístroji a dálkoměry přímo
v terénu, konečná mapa okolí kostela a základní školy byla poskytnuta místní farnosti.
Maturitní zkoušky
Matematika – společná část státní maturitní zkoušky - 16 studentů, profilová část – 1 student.

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, AL.
DVPP: H. Hufová – Matematika a fyzika ve škole (JČMF) – Jevíčko, srpen 2017
Celostátní setkání učitelů matematiky –„ Jak učit matematiku na SŠ“ – Pardubice,
září 2017
L. Müller – Seminář waldorfské pedagogiky – 3. ročník studia, během celého školního roku.
T. Pernicová – říjen 2017 - Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb., Svitavy
Časopisy - Učitel matematiky, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematickofyzikální, Computerworld + volně dostupné online magazíny.

Helena Hufová

Zpráva o činnosti komise přírodních věd, za školní rok 2017/2018
Předseda komise: Adam Wiltsch
Členové komise: Jiří Janeček, Zdeňka Jirásková, Hana Korbelová, Alena Luňáčková, Lukáš Müller, Lenka
Jedličková, Kamila Kučerová
Přednášky
20. prosince - Energie – budoucnost lidstva
Společnost ČEZ u nás na gymnáziu opět pořádala přednášku o jaderné energetice.
Soutěže
Chemická olympiáda: kategorie B, školní kolo se konalo dne 10. 4. 2018 v dopoledních hodinách a účastnily se
ho 3 studentky 3.B - Kateřina Kobylková, Adriana Ženožičková a Kateřina Popelková, která zvítězila a postoupila
do krajského kola (12. 5. 2018, Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická), zde se z celkem 22
účastníků umístila na krásném 11 místě, tématem letošní kategorie B byly halogeny a aromáty.

Biologická olympiáda – krajské kolo ve Svitavách kategorie A – 26. 3. 2018. Zúčastnil se Mikuláš Sedláček, který
bohužel nedosáhl na medailová umístění.

Akce pro žáky školy a projekty
Září 2017 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 fary ve Velkých

Losinách. Žáci během týdenního kurzu absolvovali základy geodézie a kartografie. Navštívili okolí zámku ve
Velkých Losinách a papírny. (organizoval - Müller, Wiltsch).
listopad 2017 - proběhla již tradiční exkurze do ZOO Lešná - exkurze se účastnili studenti druhých a třetích
ročníků a zoologickou zahradou nás provázel již tradičně - pan RNDr. F. Hladil. Studenty zaujal pavilon rejnoků a
výběh tučňáků.
13. dubna 2018 - Jaderná elektrárna Dukovany a vodní přečerpávací elektrárna Dalešice.
Tradiční exkurze do naší nejstarší atomové elektrárny a do přečerpávací elektrárny.

Akce pro veřejnost
V září proběhla výstava fotografií Mgr. Adama Wiltsche v Letovicích - v domě s pečovatelskou službou.
16. 9. 2017 Oslavy gymnázia 120 let – komise se plně zapojila do organizace oslav výročí G. Jevíčko.
V prosinci přednesl A. Wiltsch přednášku na internátě gymnázia na téma "Hřebečsko" - šlo o neobvyklé příběhy
z historie regionu.
14. 12. 2017 Mladý přírodovědec – opět proběhla soutěž pro žáky základních škol se zaměřením na biologii,
chemii a ekologii. Organizace se účastnili téměř všichni členové komise.
Maturitní zkoušky
V ústní části maturitní zkoušky - maturovalo z biologie 12 žáků s celkovým průměrem 1, 42, z fyziky nematuroval žádný žák, z chemie 5 žáků s celkovým průměrem 1,4.
Další činnost komise
V období od 20. 9. do 30. 11. 2017 probíhala propagace gymnázia a lycea na různých základních školách.
1. 10. 2017 - 15. 7. 2018 proběhlo školení Waldorfu v Praze (absolvoval Wiltsch). Šlo o arteterapeutický proseminář zaměřený na rozvoj výtvarných schopností, eurytmie, muzikoterapie v návaznosti na prevenci sociálně
patologických jevů a léčbě některých psychických potíží. Šlo o setkávání na Akademii Tabor (každý měsíc).
Listopad 2017 - proběhl úspěšně den pro Lyceum Jevíčko s možností navštívit přímo epochovou výuku.
A. Wiltsch úspěšně absolvoval 1. ročník "Tvůrčí fotografie" na ITF v Opavě (bakalářské studium).
L. Muller úspěšně absolvoval 1. ročník včelařského učiliště v Nasavrkách a zároveň ukončil tříleté studium Waldorfského semináře.

V prosinci vznikl výukový film pro UP Olomouc s názvem – Stupně úsudku (Wiltsch, Muller).
Duben 2018 - Lenka Jedličková absolvovala v rámci DVPP školení - Nová podoba periodické soustavy prvků a
nové objevy ve světě elementárních částic, pořádané vzdělávací agenturou Descartes, dne 25. 4. 2018 od 10:00
do 18:00, lektorem byl Doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., místo konání - Olomouc (Střední průmyslová škola strojnická).
Duben 2018 – Mgr. Adam Wiltsch byl jedním z hlavních organizátorů mezinárodního fotografického festivalu na
Horní Bečvě s názvem UNIGEO festival.
Duben 2018 – pedagogové G. Jevíčko Korbelová, Rygl a Wiltsch vycestovali do Skotska na týdenní jazykový
pobyt v rámci projektu CLIL. Akce byla zaměřena na poznávání přírody, krajiny a kultury Skotska a na rozvoj
jazykových dovedností.

8. 6. 2018 proběhla vernisáž výstavy v Letovicích (Mgr. Adam Wiltsch) – na vernisáži vystoupili studenti Gymnázia Jevíčko a Lycea Jevíčko (K. Kouřilová a V. Soares) pod vedením MUDr. Hany Kratochvílové a Mgr. Hany Korbelové.
16. 6. 2018 – proběhl Gymfest – tradiční festival G. Jevíčko, kde vystoupila Mgr. Hana Korbelová se svým sborem
Gymnázia Jevíčko v doprovodu MUDr. Hany Kratochvílové.
Časopisy – V komisi odebíráme časopis Vesmír a Příroda.
Adam Wiltsch

Zpráva o činnosti komise společenských věd za školní rok 2017/2018
Předseda komise:
Členové komise:

Lenka Hrbáčková
Jana Janečková, Hana Korbelová, Vladimír Macků, Lukáš Müller, Luděk Rygl, Jana
Sedláčková, Zdeňka Valčíková, Ilona Vávrová

Exkurze, přednášky
Kuks
5. října navštívili studenti 2. L Kuks, vesnici v okrese Trutnov. Zavítali sem, aby si zde prohlédli unikátní
barokní lázeňský areál se špitálem a bohatou sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
Exkurzi pro studenty připravila Jana Janečková.

Židovská čtvrť v Boskovicích
12. října se uskutečnila pro studenty zapsané do historického semináře komentovaná prohlídka
židovské části města Boskovice. Účastníci měli možnost prohlédnout si židovské ghetto, rituální lázeň mikve
i synagogu.
Exkurzi pro studenty připravila Ilona Vávrová.

Cimbálová a klavírní dílna JANEKO a Moravská galerie Brno
29. listopadu navštívili studenti 1. A a 1. B Brno. Část z nich zavítala do cimbálové a klavírní dílny JANEKO, část se podívala do Moravské galerie Brno. Hudebníci si prohlédli klavír i cimbál zblízka, dozvěděli se

o nich nějaké zajímavosti a dokonce si na ně i zahráli. Výtvarníci si v galerii díky výstavě Paneland přiblížili výstavbu panelových domů a sídlišť v 70. a 80. letech minulého století.
Exkurzi pro studenty připravily Jana Janečková a Jana Sedláčková.

Florencie
Dobu od 30. května do 3. června strávili studenti 2. L v italské Florencii. Nejeli sem za odpočinkem,
ale za příjemnou tvůrčí prací a poznáváním. Náplní jejich dní byla nejen prohlídka nejvýznamnějších florentských památek, ale také jejich kreslení, které probíhalo pod odborným dohledem studentky Akademie výtvarných umění. Příjemnou tečkou pak byla návštěva muzea v rodišti Leonarda da Vinciho.
Exkurzi pro studenty připravili Lukáš Müller a Luděk Rygl, doprovázeli je Lukáš Müller a Lenka Hrbáčková.

Slavkov, Mohyla míru
7. června studenti 3. A a 3. B vyrazili na jižní Moravu, aby se vydali 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.

Barbaři v pohybu
V posledních červnových dnech navštívili studenti 1. a 3. ročníku v jevíčské synagoze putovní výstavu
Barbaři v pohybu, která ukazuje archeologické nálezy z oblasti Malé Hané a Jevíčka.
Jednotlivé třídy na výstavu doprovodily Lenka Hrbáčková, Zdeňka Valčíková a Ilona Vávrová.

Soutěže
Nebojme se myslet
15. prosince se studenti 3. ročníku Albín Pařízek, Ondřej Rozbořil, Vít Václavek a Petr Veselka zúčastnili
VIII. ročníku filozofické soutěže Nebojme se myslet, kterou vyhlašuje Filozofická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci. Do druhého, národního kola soutěže postoupili Albín Pařízek a Vít Václavek. I když se jim odtud
nepodařilo probojovat až na mezinárodní filozofickou olympiádu, zařadili se mezi dvacet nejlepších mladých
filozofů tohoto ročníku.

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
Na podzim 2017 byl vyhlášen osmý ročník výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického
kraje. Na svůj loňský úspěch zde i přes silnou konkurenci navázala studenta třídy 2. B Klára Mrvová, která
se svým obrázkem obsadila krásné 2. místo.

Studentská fotosoutěž
Na jaře byla pro studenty ve věku od 15 do 25 let vyhlášena celostátní Studentská fotosoutěž. Klára
Mrvová ze třídy 2. B sem k jednotlivým tématům své kategorie zaslala tři soutěžní fotografie. Nejen, že obsadila
1. místo za téma Hudba, 2. místo za téma Sport a 3. místo za téma Zlo, ale stala se i absolutní vítězkou, když ve
své kategorii obsadila nádherné 1. místo.

Akce pro žáky školy a projekty
Studentské volby
Projekt Studentské volby, který umožňuje všem studentům starším 15 let vyzkoušet si, jaké to je být
oprávněným voličem, probíhal na gymnáziu hned dvakrát. 3. a 4. října studenti volili své favority do poslanecké
sněmovny, 12 a 13. prosince a 16. a 17. ledna si vybírali z kandidátů na prezidenta.
Volby mohly probíhat díky dobrovolníkům z 2. a 3. ročníků, kteří měli na starost nejen hladký průběh
akce, ale také přípravu volební místnosti a následné sčítání lístků a odesílání výsledků.
Studentské volby připravila Lenka Hrbáčková.

Vánoční hrátky
Ve čtvrtek 21. prosince se chodba druhého patra gymnázia opět proměnila v tvořivou dílnu. Jako každý
rok se zde i nyní konaly Vánoční hrátky. Tentokrát ovšem začaly už v dopoledních hodinách, kdy si sem dárky

pro své blízké přišli vyrobit žáci místní základní školy. Odpoledne patřilo jako obvykle tvořivým studentům
gymnázia i široké veřejnosti.
Akci připravily Jana Janečková, Jana Sedláčková a Tereza Pernicová.

Židé v boji a odboji
Ve dnech 5. – 12. února proběhla v aule gymnázia výstava s názvem Židé v boji a odboji. Jednalo se
o 30 panelů, které zpracovávaly životní příběhy těchto lidí z poněkud jiného úhlu pohledu. Nepředstavovaly
Židy jako oběť holocaustu, ale jako statečné bojovníky za vlast.
Výstavu od Eurocentra Pardubice zapůjčily a v aule připravily Lenka Hrbáčková a Zdeňka Valčíková.

Světová škola
31. května proběhla již čtvrtá akce projektu Světová škola. Studenti společenskovědního semináře
si opět připravili program pro žáky 8. ročníku jevíčské základní školy. Tentokrát se zaměřili na všechny aspekty
vztahu mezi muži a ženami a pokusili se zvýšit informovanost žáků v tomto ohledu.
Garantem projektu Světová škola je Lenka Hrbáčková, na jeho organizaci se spolu s ní podílela také
Ilona Vávrová.

Divadelní představení Dámský krejčí
V pátek 22. června sehráli studenti 2. ročníku kombinovaného lycea v místním kině divadelní představení Dámský krejčí, které nastudovali během šesti týdnů epochové výuky umělecké tvorby. Publikum, které
představení zhlédlo, odměnilo studenty bouřlivým potleskem.
Představení se studenty připravily Lenka Hrbáčková a Jana Janečková.

Akce po veřejnost
Vytvoř si svůj komiks
22. listopadu proběhl již pátý ročník literárně-výtvarné soutěže Vytvoř si svůj komiks. Co nejlepší příběh s humornou zápletkou přišlo vytvořit 21 žáků z 8. a 9. tříd. 1. místo si vybojovala Karolína Oujeská
ze ZŠ Boskovice, 2. místo obsadila Ester Láníková rovněž ze ZŠ Boskovice a 3. místo patřilo Elišce Hrdé
ze ZŠ Velké Opatovice. Cenu poroty za originalitu získala Anežka Humplová ze ZŠ Jevíčko, cenu studentů
Doubravka Lexmanová ze ZŠ Jaroměřice. Ostatní soutěžící byli za své úsilí odměněni pamětním listem
a drobnými upomínkovými předměty.
Soutěž připravily Zdeňka Valčíková, Ilona Vávrová a Lenka Hrbáčková.

Muzikoterapeutická relaxace pro každého
16. a 23. Ledna 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 konalo celkem 22 studentů – 14
ze třídy 4. A a 8 ze třídy 4. B. 21 žáků maturitní zkoušku úspěšně složilo, 1 žáka čeká v září opravný termín.
Zkoušející byla Lenka Hrbáčková.
Z dějepisu konalo profilovou maturitní zkoušku celkem 5 studentů – 4 ze třídy 4. A a 1 ze třídy 4. B.
Všichni u maturitní zkoušky prospěli. Zkoušejícími byly Zdeňka Valčíková ve třídě 4. A a Ilona Vávrová ve třídě
4. B.

Vzdělávání
Jana Sedláčková se o říjnovém víkendu zúčastnila Celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba
– tvořivost – hra. Zdeňka Valčíková 13. dubna absolvovala seminář společnosti Descartes Evropská každodennost v 19. století. Lenka Hrbáčková se 14. února zúčastnila semináře nakladatelství EDUKO Pracovní právo.
Spolu s Lukášem Müllerem se dále vzdělávají v oblasti waldorfské pedagogiky, a to účastí na akreditovaném
semináři Waldorfský učitel.

Další činnost komise
Lenka Hrbáčková a Ilona Vávrová se zapojily do výzvy MŠMT Šablony 2017. Realizovaly tandemovou
výuku ve společenskovědním semináři a společně tak připravily další ročník projektu Světová škola.
V listopadu se na výuce estetické výchovy podílela praktikantka Lenka Vymlátilová. Nejprve absolvovala náslechy, poté si vyzkoušela přímou pedagogickou činnost. Radou jí byly nápomocny Jana Janečková a Jana
Sedláčková.
21. listopadu se studenti 3. B, 4. B a 3. L zúčastnili výzkumného šetření Masarykovy univerzity Já a Evropa, které se soustředí na formování občanských postojů a participaci mladých lidí ve věku 16 - 26 let na polickém dění. Toto výzkumné šetření již bylo v minulém roce realizováno, nyní šlo o opětovný sběr dat u stejného
vzorku respondentů. Realizaci šetření zajistila Lenka Hrbáčková.
V průběhu roku se členové komise podíleli na propagaci školy a pomáhali s organizací dnů otevřených
dveří. Při zářijových oslavách pořádaných k 120. výročí připravili a instalovali výstavu o historii a současnosti
gymnázia, na červnovém Gymfestu pomohli zpestřit program filmovým okénkem a výrobou placek. Odebírají
také časopis Dějiny a současnost.

Lenka Hrbáčková

Výroční zpráva vedoucího předmětové komise tělesné výchovy a geografie za školní rok 2017 – 2018
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 tematických 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 2018 – celostátní korespondenční soutěž, 3 postupová kola – třídy 1. B, 2. A, 3. A a 3. B – všechny
třídy postup do krajského kola, v důsledku nevýhodného termínu konání bez účasti
2. Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 5 účastníků (Václavek, Borýsek, Pařízek, Janíček, Mareš) - postupující do
okresního kola ve Svitavách – Vít Václavek (3. B), Albín Pařízek (3. B)
3. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy – Vít Václavek – 4. místo, Albín Pařízek – 6. místo
4. Exkurze na PVE Dlouhé Stráně – třídy 2. A, 2. B, 2. L
5. Přednáška Meteorologie a klimatologie, třídy 1. A, 1. B, 1. L – pracovník ČHMÚ Mgr. Martin Tomáš
6. Exkurze do Moravského kartografického centra – Moravské kartografické dny – Velké Opatovice - 1. A, 1. B,
1. L
7. Přednáška (beseda) s Jiřím Kolbabou – Chornice – Jižní Antily - 1. A, 1. B, 1. L

Přednáška z meteorologie a klimatologie

Školní kolo zeměpisné olympiády

Přednáška z meteorologie a klimatologie

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Exkurze na PVE Dlouhé Stráně

Exkurze na PVE Dlouhé Stráně

Moravské kartografické centrum Velké Opatovice

Soutěže v tělesné výchově:
Účastníci: Kadlecová, Mrvová, Popelková, Valíčková, Nárovcová, Kašparová V., Kejhová, Zavadilová, Křečková,
Mauerová, Halvová, Tomanová, Abrahámová, Hlaváčová, Kyseláková, Vedrová, Staňková, Kolísková, Kliglová,
Konečná, Finsterlová, Čapková, Blchová, Hrubá, Cápalová, Jeřábková, Štoudková, Kynclová
Fiala, Bezděk, Dvořák J., Novotný, Bartuněk, Mrvoljak, Huppert, Janíček, Hejna, Straka, Lexmaul, Sekyra,
Vystavěl, Václavek, Vašíček, Chlup D., Mareš, Šmíd, Fluksa, Martinek, Konečný, Domanský, Lajšner, Marek,
Štefl, Žédek, Krejčí, Vedra, Podlezl, Spíchal, Jurka, Pavlík
1. Corny pohár v atletice, okresní kolo, Litomyšl – hoši – 4. místo, dívky – 4. místo
2. Kopaná, Pohár J. Masopusta, okresní kolo, Svitavy, 1. místo – postup do krajského kola
3. Přespolní běh, okresní kolo, Polička - hoši - 2. místo, dívky – 3. místo, Vít Bezděk – 2. místo jednotlivci
4. Stolní tenis, okresní kolo, Litomyšl – hoši - 2. místo, dívky - 1. místo
5. Středoškolská futsalová liga (SFL), 1. kolo (okresní), Polička - 3. místo
6. Florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, dívky – 3. místo
7. Florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 4. místo
8. Odbíjená, obvodní kolo, Moravská Třebová, dívky – 2. místo
9. Košíková, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo, dívky – 1. místo – postup do okresního kola
10. Košíková, okresní kolo, Moravská Třebová, dívky – 1. místo – postup do krajského kola
11. Košíková, krajské kolo, Chrudim, dívky – 3. místo
12. Silový čtyřboj, okresní i krajské kolo, Moravská Třebová, hoši – 4. místo, dívky – 2. místo
13. Kopaná, Pohár J. Masopusta, krajské kolo, Chrudim – bez účasti

14. Lyžařský výcvikový zájezd tříd 1. A, 1. B a 1. L, únor 2017, Říčky v Orlických horách, 45 žáků, výuka lyžování a
snowboardingu – Linhart, Huf, Hufová, Sedláčková
15. Sportovně turistický kurz tříd 3. A a 3. B, realizován prostřednictvím agentury STAN, Stará Ves u Rýmařova,
středisko Relaxa, 31 žáků, náplň STK – Linhart, dozory v místě konání – Janečková, Vávrová
16. Sportovní a turistický den, vybrané aktivity (futsal, softbal, ringo, aj.) - Linhart. Korbelová, Huf, Hufová, Sedláčková

Corny pohár v atletice

Okresní kolo ve stolním tenisu

Obvodní kolo v košíkové

Corny pohár v atletice

Okresní kolo ve stolním tenisu

Obvodní kolo v košíkové

Okresní kolo v košíkové

Okresní kolo v košíkové

Krajské kolo v košíkové

Krajské kolo v košíkové

Obvodní kolo v odbíjené

Okresní kolo v přespolním běhu

Okresní kolo v přespolním běhu

Okresní kolo v přespolním běhu

Obvodní kolo ve florbalu

Obvodní kolo ve florbalu

Okresní a krajské kolo v silovém čtyřboji

Okresní a krajské kolo v silovém čtyřboji

Lyžařský výcvikový zájezd Říčky v Orl. horách

Lyžařský výcvikový zájezd Říčky v Orl. horách

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 provést nezbytné
opravy amortizaci podléhajících strojů (Vibrogym, krosové trenažery). V průběhu září a října byla provedena
výměna oken a dveří a realizovány nutné opravy především maleb a stěn posilovny. V důsledku instalace speciálního zámku ve vstupních dveřích bylo nutno přikročit k zásadním změnám při návštěvě posilovny včetně
realizace zálohové platby na klíč k hlavní m dveřím. Tímto opatřením se zamezilo neoprávněným vstupům. V
květnu bylo provedeno plánované mechanické čištění hřiště s umělou trávou s následným doplněním křemičitého vsypu a postřikem proti růstu mechů a je v jednání výměna několika desek v dřevěném mantinelu. Ve
spolupráci s Městským úřadem Jevíčko byla podána žádost o finanční grant na přestavbu stávajícího antukového hřiště na hřiště s umělým povrchem polyuretanového typu (běžecká dráha, skokanský sektor - varianta
tartan)., která ale nebyla vybrána k realizaci.
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 zúčastnil dvou seminářů z geografie na UP Olomouc a semináře POKOS (Připravenost obyvatelstva k obraně státu – v rámci plánovaného znovuzavedení výuky předmětu vycházejícího z branné výchovy) v
Těchoníně, dále vykonával funkci Školního maturitního komisaře v rámci písemné části státních maturitních
zkoušek. Spolu s Petrem Veselkou pracovali jako Předsedové maturitních komisí v rámci ústních maturitních
zkoušek na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi a Gymnáziu Letohrad Sportovní kroužky:
Florbal – pondělí - 2 hodiny, čtvrtek – 1 hodina, Jiří Linhart
Časopisy:
1. Tělesná výchova a sport mládeže
2. Dnešní svět
Jiří Linhart

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2016/2017
Výchovný poradce: Dita Šponerová
V období od září 2017 do února 2018 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 již několikrát studenty je vždy velmi kladně hodnocena.
V průběhu podzimu a zimy pak měli žáci přímo na půdě gymnázia možnost zúčastnit se besedy se studenty
Mendelovy univerzity v Brně, Slezské univerzity v Opavě apod. Některá setkání byla o to zajímavější, že studijní
obory prezentovali naši bývalí žáci. Poslední akcí tohoto typu pak byla návštěva zástupců VOŠ Hybešova
v Boskovicích, kteří prezentovali obory podnikání a management a diplomovaná sestra.
Na podzim proběhlo místo tradičního odborného semináře o národně srovnáních zkouškách a testech
obecných studijních předpokladů s lektorem NSZ a OSP ze společnosti Scio přímo testování ve škole. Studenti
maturitních ročníků si tak mohli přímo ve škole vyzkoušet testy obecných studijních předpokladů a další oborové zkoušky, jako generálku na přijímací zkoušky.
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 opět 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. 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. A a 4. B dotazníkovou metodou proveden průzkum zájmu o vysoké a vyšší odborné školy. Úspěšnost přijetí
bude vyhodnocena počátkem příštího školního roku (2018/2019).
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, který ale nakonec k maturitě nebyl připuštěn. Tři studenti mají vypracován Plány pedagogické podpory, jsou jim tedy poskytována podpůrná opatření 1. Stupně, dva studenti mají
stanovena podpůrná opatření 2. stupně a jeden 3. stupně.
V průběhu školního roku velmi dobře fungovala spolupráce s metodikem prevence. Tradiční akcí byl např.
adaptační kurz, 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 předvánočním týdnu v prosinci 2017 pod vedením trenérky paměti paní Pavly Konečné.
V rámci vzdělávání absolvovala na podzim konzultační semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Celoročně se účastnila víkendových seminářů podpůrné pedagogiky zaměřených na metodiku vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pořádané Akademií waldorfské
pedagogiky, z. s.

Profesní orientace maturantů tříd 4. A a 4. B ve školním roce 2017/2018
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Dita Šponerová

Zpráva o činnosti koordinátora protidrogové prevence a sociálně-patologických jevů za školní rok 2017/2018
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Sedláčková

Školní rok 2017/18 byl zahájen již v přípravném týdnu na konci srpna přípravou a dokončováním organizace
adaptačního kurzu pro nové žáky prvních ročníků. Bylo zajištěno ubytování, stravování ve Vysokém Poli u Dětřichova. Rodiče studentů 1.A, 1.B byli informování o programu a struktuře již na první schůzce 27. 6. 2017. 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. 2017. Hlavní náplní tohoto kurzu je seznámení ses třídními učiteli a také se svými novými
spolužáky a navázat tak nová přátelství, učit se nově komunikovat a spolupracovat. Třída 1. L měla samostatný
adaptační kurz na Farmě pod Doubím ve Velkých Opatovicích. Jejich náplní byla především práce na farmě.
Zdálo se to jako dobrý nápad oddělit gymnazisty od žáků lycea, ale po nějakém čase ve škole i žáci 1. L a gymnazisté litovali toho, že se nemohli poznat na adaptačním kurzu všichni, a tím společně začít novou etapu života.
Proto na příští školní rok proběhne adaptační kurz společně, jen formy práce budou odlišné. Ale všichni budou
mít šanci se poznat, zažít něco nového a mít společné zážitky.
V září byl zpracován Plán školního metodika prevence pro školní rok 2017/2018 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. 2017 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili přednášky o hazardu “Hazard kolem nás”, lektorem byl P. Hanák MBA, PhD..
13. 12. 2017 proběhla další přednáška tentokrát pro první a druhé ročníky na téma Drogy pod vedením lektora
PhDr. T. Stündla.
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 třídy formou zážitkových a poznávacích her.
Kurz primární prevence proběhl v termínu od 18. - 20. 6. 2018 ve spolupráci s třídními profesory T. Pernicovou
a P. Veselkou. 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. L. Jedličkovou, Mgr. H. Korbelovou, Mgr. L. Hrbáčkovou, výchovný poradce Mgr. Dita Šponerová 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…
Během školního roku jsme řešili několik, spíš výjimečných, ale o to palčivějších problémů s několika žáky. Snažily jsme se s výchovnou poradkyní především komunikovat s rodiči, se třídou a velmi úzce jsme spolupracovaly
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, konkrétně s Mgr. Markétou Sychrovou.
Společnou prací, diskusí, spoluprací, komunikací se chceme pokusit předcházet všem problémům současné
doby.
Školní metodik prevence začal studovat v rámci šablon Studium pro výkon specializovaných činností a letošní
rok zakončil vypracováním dvou prací, a to Minimální preventivní program školy a práci týkající se domácího
násilí, úspěšně.
Aktivně se zúčastňuje všech možných konferencí a seminářů tykající se této problematiky.
Odebíráme pravidelně časopis Prevence.

Jana Sedláčková

Zpráva o činnosti metodika informačních a komunikačních technologií za školní rok 2017/2018
Metodik ICT: Mgr. Tereza Pernicová
Metodik informačních a komunikačních technologií v tomto školním roce spolupracoval s ostatními vyučujícími
při realizaci činností směřujících k zajištění výuky. Svojí činností naplňoval plán práce metodika a koordinátora
informačních a komunikačních technologií.
Metodik ICT plnil ve školním roce 2017/2018 následující záležitosti:











ve spolupráci se správcem sítě Mgr. Martinem Korbelem zabezpečovala běžný provoz ICT, konzultovala nezbytné úpravy pro fungování školní sítě
v oblasti školení a dalšího vzdělávání poskytovala konzultace ostatním pedagogickým pracovníkům
zabezpečila instalace odborných programů pro výuku
zabezpečila instalaci testovacího softwaru ČSI pro testování čtenářské gramotnosti studentů
sleduje zabezpečení záloh dat pracovníků školy
provedla fyzickou kontrolu zařízení ICT (včetně návrhů na vyřazení techniky)
vkládala příspěvky na školním webu a dále je zpracovával
podílela se na zabezpečení provozuschopnost zařízení ICT
prováděla proškolení studentů prvních ročníků, studentů ostatních ročníku po změnách přihlašování
na osobní účty po reinstalaci serveru
starala se o kopírku na chodbě (doplňování papíru, toneru, opravy závad…).

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za školní rok 2017/2018
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 a duben – proběhly přednášky na rozvojová témata ve třídě 1.L a 2. L – zaměření bylo na biodiverzitu
krajiny JV Asii a hospodaření s vodou v rámci světa.
Květen – přednáška pro třídu 2. L – na téma antikoncepce a její účinky na zdraví člověka a vliv na přírodu.
28. 3. 2018 Sázení stromů – v pozdním jarním období proběhlo sázení stromů u cesty za kravínem v Jevíčku.
Akce se zúčastnili studenti 3. L.
Březen – proběhla série jednání mezi Městem Jevíčko, Gymnáziem Jevíčko (Jirásková, Wiltsch) a zástupcem
Rehau Jevíčko. Jednalo se o záchranu stromů vysázených v rámci projektu „Rosteme spolu“, které byly určeny k
likvidaci. Stromy byly zdravé a silné. Tato jednání byla úspěšná díky vstřícnosti Města Jevíčko a firmě Rehau.
Stavební práce se povedou natolik šetrně, že k poškození nebo pokácení stromů nedojde.
24. 3. 2018 se uskutečnila již po několikáté "Expediční kamera" Letos se promítaly filmy:
FILMY Z HLAVNÍHO PROGRAMU
DugOut - Velká Británie, 2017, 53 min, Režie: Benjamin Sadd
Oči Boha (The Eyes od God) - Německo, 2017, 31min, Režie: Olaf Obsommer
Teória šťastia - Slovensko, 2017, 36 min, Režie: Rasťo Hatiar
BONUSOVÉ FILMY
Oddaný (Dedicate - freediving) - Norway, 2017, 8min, Režie: Shams & Alex Aimard
Back to Heights - Česká republika, 2017, 15min, Režie: Jan Zurek
Nefritové vody (Waters of Greenstone) - Nový Zéland, 2017, 26min, Režie: Simon Waterhouse
Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. 8. ročník proběhl v únoru až dubnu 2018 ve více než 200 městech České republiky a Slovenska. Tento unikátní projekt přinesl nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Cena diváka
„Dug Out“ Splněný sen dvou kamarádů, kteří si s pomocí domorodců vyrobili loď z jediného kusu kmene a na
ní se vydali vstříc amazonskému pralesu.
Cena festivalové poroty
„Oči Boha“ Skupina nejlepších kajakářů světa se vydala na náročnou a dobrodružnou expedici na divokou řeku
Saryjaz v Kyrgyzstánu na jejímž konci pohlédli do očí Bohu.

Zvláštní cena za poselství divákům
„Teórie šťastie“ Poetický lezecký příběh o podzimu života, o opravdových borcích v zapomnění a o nástupu
nové generace (Rasťo Hatiar, Slovensko).
7.5. - 11. 5. 2018 proběhl STK v Českém Krumlově a okolí. Kurz byl částečně zaměřen na EVVO – pohybovali jsme
se v chráněné oblasti Šumavy, kde studenti absolvovali nenáročnou turistiku a netradiční cestování za pomocí
koloběžek po zpevněných cestách.
21. - 25. 5 – Kurz primární prevence – kurz primární prevence pro třídu 2. L proběhl v Květné u Poličky. Studenti
celý školní týden tvrdě pracovali na farmě s ekologickým provozem. Pomáhali při různých zemědělských činnostech. Kurz organizoval RNDr. Lukáš Müller, Ph.D.

Adam Wiltsch

Zpráva o zahraniční spolupráci za školní rok 2017/2018
Mgr. Petr Veselka

Výlety do zahraničí
Ve čtvrtek 26. 10. 2017 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.

30. dubna 2018 využil student 3.B Vít Václavek příležitosti navštívit Evropský parlament v Bruselu. Díky kontaktům absolventky gymnázia Martiny Krhlové se setkal s českými europoslanci, shlédl jednání parlamentu a navštívil sídla některých institucí v hlavním městě Belgie.

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 22. do 27. dubna 2018. 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.
Spolupráce pokračovala v závěru školního roku. Ve dnech 14. – 17. června 2018 navštívila naši školu delegace
partnerské školy Mittelschule Böhlen. Tentokrát si naši němečtí přátelé připravili hudební vystoupení na festival Gymfest 2018. V aule gymnázia podpořili naše němčináře při jejich pěveckém vystoupení a poté koncertovala na dvoře gymnázia studentská kapela naší partnerské školy následována dvojicí německých učitelů.

Dvanáct studentů lycea doprovázených Mgr. Lukášem Müllerem, Ph.D. a Mgr. Lenkou Hrbáčkovou absolvovalo
od 29. května do 3. června 2018 zájezd do Itálie. Společně se studenty pražského Waldorfského lycea navštívili
Florencii, aby se pokusili umělecky ztvárnit některé pamětihodnosti tohoto centra renesance.

Od 17. do 24. června 2018 se skupina sedmi studentek společně s ředitelem školy Mgr. Jiřím Janečkem zúčastnila zájezdu na Ukrajinu. Akce byla uspořádána a finančně podpořena Pardubickým krajem. Účastníci poznávacího zájezdu navštívili místa v ukrajinské Zakarpatské oblasti, která jsou úzce spjatá s českou historií a kulturou
– Mukačevo, Užhorod, Koločavu, Zborov i nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu.

Petr Veselka

Zpráva o činnosti domova mládeže za školní rok 2017/2018
Vedoucí vychovatelka: Věra Vafková
Vychovatelky: Iveta Blahová, Darina Gnipová
Bezpečnostní pracovník: Veronika Musilová, Růžena Koudelková
Uklízečka: Kateřina Štarhová
Na počátku školního roku bylo na domov mládeže přihlášeno 53 žáků, později jejich počet stoupl na
55. 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 46 x, nejvyšší návštěvnost Pavlík Jakub, Chlupová Natálie, Nárovcová Anežka, Zavadilová Linda, Kubeša Filip. Průměrná návštěvnost 9 osob na cvičební jednotku. Kroužek navštěvovali ubytovaní, ale i ostatní žáci gymnázia /Marek, Jurka, Spíchal/. Posilovna byla otevřena z důvodu rekonstrukce domova mládeže až od listopadu 2018.
Sauna – od října do dubna byl na domově obnoven 1x týdně provoz sauny. Pravidelnými návštěvníky byla 4
děvčata a dva chlapci.
Knihovna – během celého školního roku byla otevřena 16x pro všechny, 6x na individuální žádost ubytovaných,
žáci mají největší zájem o literaturu doporučenou k četbě vyučujícími a materiály k seminárním pracím. Celkem
půjčeno 87 knih. Po vytvoření seznamu v PC a jeho umístěním na web školy se mírně zvýšila návštěvnost a
vyhledávání titulů v katalogu. Knižní fond byl v letošním školním roce obohacen o nové tituly díky úspěšnému
„Srdíčkovému dnu“. Knihy byly nakoupeny přibližně za 7 500,- Kč. Knihy z knihovny si začali půjčovat i zaměstnanci organizace.
V podzimních i jarních měsících, v závislosti na počasí, žáci navštěvovali hřiště u školy a při míčových hrách
utužovali kamarádství i tělesnou zdatnost.
Stolní a společenské hry - o různé hry je mezi žáky tradičně zájem zejména v podzimních a zimních měsících.
Vlastníme také několik her logických a množství hlavolamů. Společenské, logické hry a hlavolamy si mohou
ubytovaní půjčit i na pokoje pro individuální zábavu s přáteli.

Celoroční soutěž estetického charakteru.
Hodnocení úklidu a výzdoby na všech pokojích i ve společných prostorách je prováděno denně. Výsledky pokojů nejsou špatné, pravidelný úklid neplní pouze jednotlivci. Podle předem daného rozpisu se ubytovaní starají i
o společné prostory, kuchyňky a lednice. Pečlivě dbáme na třídění odpadu.
Aktivity spojené s vánočními svátky - výroba adventního věnce, zdobení stromečku, již třetí vánoční rozjímání, vánoční pečení perníčků a slavnostní večeře ubytovaných a vychovatelek spojená se společenskou hrou
všech přítomných.

Další akce a činnosti
Vycházky do okolí Jevíčka, ke studánce, 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,
vědomostní pexeso, kroket, novou venkovní hru Möllky, 2x se uskutečnil den překonávání Interrekordů, velikonoční rozjímání s historickými zvyky, recepty a čokoládovou fondue. Ubytovaní jsou vedeni k šetření energiemi i vodou, používání makulatury /papír popsaný z jedné strany/ i k šetření potravinami. Tady se naše snažení
moc nedaří, při čištění ledniček se vždy vyhodí množství potravin, které nikomu nepatří.
K různým příležitostem si žáci upekli cookies, banánový chlebíček, tiramisu, pečený čaj a uvařili si dýňovou polévku. Ubytovaní shlédli společně film „Daleko za sluncem“ – založení nemocnice v nejchudší části
Afriky, po kterém následovala dlouhá diskuze.
Ve druhém pololetí domov mládeže získal finanční dotaci z grantového programu města Jevíčko, a
tak již v květnu a červnu byli ubytovaní několikrát plavat a hrát různé hry do bazénu ve Velkých Opatovicích.
V červnu tady vykonávaly svou pedagogickou praxi dvě praktikantky, se kterými ubytovaní vyráběli fotoalba
z ruliček od toaletního papíru a připravili materiály k prevenci proti kouření.
Humanitární akce Srdíčkový den – 5. 12. 2017 vybráno a odesláno 21 883,- Kč /zakoupeny knihy do knihovny a
přenosná magnetická tabule/.

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 vymalovány pokoje a klubovna chlapců, kuchyňka v přízemí a další prostory po rekonstrukci. Díky ní již jsou v celé budově nová okna, opravená střecha a objekt je zateplen. Poděkování patří i
SRPSŠ, které naše volnočasové aktivity finančně podporuje. Domov mládeže během celého školního roku poskytuje ubytovací služby i v rámci doplňkové činnosti.

Věra Vafková- vedoucí vychovatelka DM

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí a další kontroly
09. 10. 2017 – kontrola KHS Pardubice, územní pracoviště Svitavy – kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ve školní jídelně
15. 02. 2018 – kontrola Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád) a podle § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů – školní jídelna
15. 05. 2018 - kontrola OSSZ Svitavy
Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017
Účelový znak

33038
33166
33353

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:

v Kč
15 262 893,11

- odvody ZP, SP
- FKSP
- ostatní NIV

26 287,00
14 000,00
14 123 688,00
10 195 111,00
50 000,00
3 878 577,00
3 474 532,00
204 506,00
199 539,00

33052

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

292 291,00

33073

RP „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního
školství“

122 187,92

33063

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - Šablony

122 016,19

30000

ÚP - Operační program Zaměstnanost

562 423,00

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

Druh činnosti
Hlavní

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

2 529 801,44
2 455 901,44
67 900,00
6 000,00
17 792 694,55

v Kč

Výnosy celkem
- dotace celkem
- vlastní příjmy
- čerpání fondů
z toho:
- rezervní - peněžní dary

21 517 811,62
17 792 694,55
3 629 877,07
95 240,00

Náklady celkem
- přímé
- provozní
- soutěže (Matematický klokan, AJ)
- Excelence středních škol
- RP „Zvýšení platů pracovníků RŠ“
- RP „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RŠ“
- Šablony
- Operační program Zaměstnanost
- město Jevíčko
- obec Úsobrno

21 487 752,17
14 123 688,00
6 150 959,06
14 000,00
26 287,00
292 291,00
122 187,92
122 016,19
562 423,00
67 900,00
6 000,00

Hospodářský výsledek HČ

95 240,00

30 059,45

Doplňková

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek DČ
Hospodářský výsledek celkem za rok 2017

Stav peněžních fondů:

1 007 540,13
949 202,75
58 337,38
88 396,83
v Kč

a) fond odměn
b) fond rezervní
c) fond investic

65 000,00
314 451,31
600 024,98

Nařízený odvod z odpisů (zákon č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 6b)

173 000,00

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 2017/18, které se
konaly v Jevíčku, patřil:
21. 8. – 23. 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)
- 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 2017/2018:
Andrea Haderová, předsedkyně
Mgr. Jana Sedláčková
Ivana Čapková
Jiří Navrátil
Ing. Petr Janíček
Martina Havlíčková
Renata Konečná
Ing. Jan Šafář
Mgr. Miroslav Šafář
Jana Lexmaulová, hospodářka
Marie Vystavělová
Bc. Magda Bubeníková
Mgr. Alena Popelková
Iveta Fojtů
Vítězslav Schich
Hana Kouřilová
Ing. Jana Bartuňková
Iveta Hélová
Markéta Krejčí
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
Další cizí jazyk1

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
Umění a kultura2
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova

Disp.
+7
+3
+4
+0

+1
+0
2
2

2
2

-

-

4
4
+1

2

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

2

-

-

4

Volitelné předměty3
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4

-

Celkem

33

+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
1

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
Další cizí jazyk4
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

Disp.
+3
+7
+0
+4
+2

+4

Člověk a svět práce

+1

Umění a kultura5
Hudební výchova
Výtvarná výchova

+0
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

Volitelné předměty6
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4

-

-

2
2
-

2
2
2
2

4
4
2
2

Celkem

32

34

33

+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
4
5

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 2017/2018.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 25. 9. 2018
V Jevíčku 2018

