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Slovo úvodem 
 
Ve školním roce 2018/2019 proběhly na Gymnáziu v Jevíčku první maturitní zkoušky oboru Kombinované lyce-
um. Unikátní obor Kombinované lyceum otevřelo Gymnázium Jevíčko poprvé před čtyřmi roky ve školním roce 
2015/2016 na popud učitele RNDr. Lukáše Müllera, Ph. D. Veřejnost ani žáci samotní přesně nevěděli, jak bude 
jejich výuka vypadat, byli pouze seznámeni s tím, že Kombinované lyceum v sobě spojuje prvky běžné výuky 
s prvky waldorfské pedagogiky - cílem waldorfské pedagogiky je vychovávat harmonického člověka, rozvíjet ho 
jak po stránce vědomostní, tak i po stránce pocitové a volní. 
K naplnění tohoto cíle se v daném oboru využívají rozličné nástroje – epochové vyučování, slavnosti, umělecká 
tvorba či zeměměřičský kurz a přírodovědné praktikum. Epochy představují intenzivní formu výuky, kdy se žáci 
věnují danému předmětu po dobu alespoň dvou týdnů v každodenních dopoledních blocích. Výuka formou 
epoch je velmi efektivní, žáci si učivo lépe pamatují a snadněji jej aplikují v praxi. 
Během svého studia se žáci musí doslova poprat s rozličnými materiály, které se pokoušejí opracovat do kýže-
ného tvaru v hodinách umělecké tvorby. Poprvé jdou i s kůží na trh ve druhém ročníku, kdy v rámci umělecké 
tvorby nacvičují divadelní představení a poté jej prezentují spolužákům i široké veřejnosti. Získávají tak nezbyt-
né zkušenosti, které později u maturitní zkoušky uplatní při obhajobě své maturitní práce. 
Třetí ze složek harmonického člověka – vůli – trénují především během ročních slavností a zeměměřičského 
kurzu. Slavnosti jsou zaměřeny na rozvoj sociálního a ekologického cítění u žáků, podporuje se jejich dobrovol-
nická činnost, charita i vztah k přírodě a její ochrana (úklid přírody, příprava čajových směsí apod. Týdenní te-
rénní práce během zeměměřičského kurzu ve 2. ročníku představuje pro řadu žáků překonání sebe sama – 
dokázat vytvořit v daném časovém limitu přesnou mapu určitého území je pro některé žáky skutečně perným 
tréninkem vůle. 
Nedílnou součástí studia je oborová praxe, jíž se žáci účastní ve třetím ročníku. Je na nich, kterého zaměstnava-
tele si vyberou a jakým směrem se vydají dle svého zaměření. Vyvrcholením celého středoškolského studia je 
maturitní zkouška. Po všech uvedených prožitcích a se získanými vědomostmi a dovednostmi k ní přistupují 
harmoničtí lidé. Jsou rozvinuti po všech stránkách a skvěle připraveni do života. O tom svědčí i jejich úspěch u 
ústních maturitních zkoušek. Během nich navštívil školu také radní Pardubického kraje zodpovědný za školství 
Ing. Bohumil Bernášek, který byl s výkony žáků během maturitní zkoušky spokojen. 
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, Mladí přírodovědci i soutěž Vytvoř si svůj 
komiks se setkaly s velkým zájmem.  Obě soutěže výrazně přispěly k propagaci gymnázia. 12. dubna 2019 pro-
běhla již pátá akce projektu Světová škola.  
Od března roku 2019 se započalo s rekonstrukcí budovy Gymnázia v Jevíčku, investorem stavby je Pardubický 
kraj. Postupně bude provedena výměna oken, zateplení budovy ve dvoře a renovace historické fasády. 
Gymnázium tradičně věnuje pozornost práci s talentovanými žáky. Žáci byli úspěšní v okresních a krajských 
kolech 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 jsou uvedeny ty nejvýznamnější: 
Martin Borýsek, 3. B – Matematická olympiáda – kategorie A -  2. místo v krajském kole 
Martin Borýsek, 3. B - Matematický klokan - 5. místo v krajském kole 
Petr Veselka, 4. A  – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 1.místo 
Natálie Finsterlová, 2. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 2.místo  
Vít Václavek, 4. B – recitační soutěž Pardubické poetické setkání – 3.místo 
Kolektiv žáků pod vedením PhDr. Zdeňky Valčíkové - Školní časopis GYMJEV EXPRESS v krajském kole soutěže  
„Školní časopis roku 2019“ zvítězil a postoupil do celostátního kola  
Kolektiv chlapců – stolní tenis – 3. místo v krajském kole 
Eliška Hrdá, - Výtvarná soutěž „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje – 1. místo v krajském kole 
Klára Mrvová, 3. B – Výtvarná soutěž „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje – 3. místo v krajském kole 
Klára Mrvová, 3. B –  celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž „Zachyť svoji svobodu“ – 1. místo 
Ve školním roce 2019/2020 bude na gymnáziu 12 tříd, z toho 8 tříd čtyřletého gymnázia a 4 třídy kombinova-
ného lycea. 
Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali 
žákům ve školním roce 2018/2019 a také rodičům, zastupitelům města Jevíčka a sponzorům za jejich podporu.  

 
Mgr. Lucie Škvařilová 

ředitelka gymnázia 
 



  

Základní údaje o škole – výroční zpráva 2018/2019 (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 čtyřech třídách kombi-
novaného lycea studovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 221 žáků. Škola má vlastní domov mládeže a 
školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, odborné učebny este-
tické 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. 2018)  

Gymnázium  Čtyřleté Lyceum Celkem  

Počet tříd  8 4 12 

Počet žáků na třídu 22,37 10,5 18,42 

Kapacita školy 240 120 360 

Využití kapacity v (%) 74,59 35 61,4 

 
Zřizovatel:    Pardubický kraj  
Ředitel:     Mgr. Jiří Janeček, od 1. 5. 2019 Mgr. Lucie Škvařilová  
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Dita Šponerová, od 1. 2. 2019 Mgr. Jiří Janeček  
Výchovný poradce:   Mgr. Dita Šponerová  
Koordinátor EVVO:   Mgr. Adam Wiltsch  
Koordinátor ŠVP:   Mgr. Lucie Škvařilová, PhDr. Zdeňka Valčíková  
Školní metodik prevence:   Mgr. Jana Sedláčková  
Koordinátor ICT   Mgr. Tereza Pernicová 
www, email:    www.gymjev.cz, info@gymjev.cz  
Školská rada:    Bc. Jan Finsterle, předseda školské rady  

Mgr. Josef Huf, Mgr. Markéta Linková, členové školské rady  
Obory vzdělávání:   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 2018/2019 pracovalo ve škole celkem 44 zaměstnanců, z toho 27 učitelů, 4 vychovatelé domo-
va 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 2018/2019  

 
Profesorský sbor gymnázia: 
Mgr. Luděk Dobeš učitel (0,29) 
Mgr. Lenka Horníčková učitelka (0,43) 
Mgr. Zuzana Hrazděrová učitelka (0,17) 
Mgr. Lenka Hrbáčková učitelka  
Mgr. Josef Huf učitel 
Mgr. Helena Hufová učitelka 
Mgr. Jiří Janeček učitel, Ř 
Mgr. Jana Janečková učitelka  
Mgr. Lenka Jedličková učitelka 
Mgr. Petr Jedlinský učitel (0,19) 
Mgr. Hana Korbelová učitelka 
Mgr. Kamila Kučerová učitelka (0,07) 
Mgr. Jaroslav Kyncl učitel (0,19) 
Mgr. Jiří Linhart učitel 
PaedDr. Vladimír Macků učitel 
RNDr. Lukáš Müller, Ph. D. učitel 
Mgr. Tereza Pernicová učitelka 
Bc.    David Plech učitel (0,29) 
Mgr. Jana Rajsová učitelka (0,48) 
Mgr. Luděk Rygl učitel  
Mgr. Jana Sedláčková  učitelka, ŠMP (0,95) 
Mgr. Lucie Škvařilová učitelka, Ř, (RD) 
Mgr. Dita Šponerová učitelka, ZŘ , VP 
PhDr. Zdeňka Valčíková učitelka 
Mgr. Ilona Vávrová učitelka 
Mgr. Petr Veselka učitel 
Mgr. Adam Wiltsch učitel, EVVO 
Mgr. Tereza Zahradníková učitelka, (RD) 
Mgr. Jindřich Žižka učitel (0,38) 
 
Provozní pracovníci gymnázia:  
Zuzana Hrazděrová hlavní účetní 
Marcela Linhartová mzdy, personalistika 
Jan Zikmund  správce budov 

Lenka Hrazděrová  uklízečka 
 
Vychovatelé domova mládeže: 
Věra Vafková  v. vychovatelka 
Iveta Bláhová   vychovatelka (0,75) 
Darina Gnipová  vychovatelka (0,75) 
Zuzana Machorková vychovatelka (0,5) 
Lucie Havránková vychovatelka (RD) 
 
Provozní pracovníci domova mládeže: 
Růžena Koudelková bez. pracovník (0,5) 
Veronika Musilová bez. pracovník (0,5) 
 
Provozní pracovníci školní jídelny: 
Milada Wrbová  vedoucí stravování 
Ludmila Vachutková vedoucí kuchařka 
Marie Ambrozová kuchařka (0,95) 
Ilona Letovská kuchařka + úklid jíd. 

(1,08) 
Alena Smékalová  kuchařka (0,95) 
Jitka Procházková kuchařka (0,95) 
Emílie Hrušková   pom. kuchařka 
 
Pracoviště   FO PO 

Škola - učitelé   27 20,73 
Škola - ostatní     4 07,00 
DM - vychovatelé  4 03,15 
DM - ostatní   2 01,00 
Školní jídelna     7 06,93 

Celkem              44,0 37,78 
 
Školní jídelna   
0,50 úvazku – doplňková činnost

 
 



  

Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu 

G čtyřleté 107 60 51 

Kombinované lyceum 21 20 8 

Veřejnosprávní činnost 5 5 0 

 
Uchazeči o studium byli přijímáni na základě přijímacích testů organizovaných společností CERMAT. Do čtyřle-
tého 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 započítávaly body za pro-
spěch na ZŠ, účast v soutěžích, olympiádách a mimoškolní aktivity. Ve druhém a třetím kole byli uchazeči přijí-
máni na základě prospěchu ze ZŠ.  
 
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu 

G čtyřleté 91 82 43 

Kombinované lyceum 27 27 9 

Veřejnosprávní činnost 1 1 0 

 
Uchazeči o studium byli přijímáni na základě přijímacích testů organizovaných společností CERMAT. Do čtyřle-
tého 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 započítávaly 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 2018/2019 prospělo s vyznamenáním 73 žáků, prospělo 139 žáků, neprospělo 
6 žáků.  Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,673.  

Ve školním roce 2018/2019 maturovaly tři třídy čtyřletého studia – dvě třídy gymnázia a jedna třída kombino-
vaného lycea. Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 61 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním 
termínu uvádí následující tabulka:  

 

Třída Počet žáků Prospělo/neprospělo v profilové části MZ Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ 

4. A 22 21/1 21/1 

4. B 27 27/0 27/0 

4. L 12 12/0 11/1 

Celkem  61 60/1 59/2 

 
Po podzimním termínu maturitních zkoušek prospělo všech 61 žáků. 
Výsledky maturitních zkoušek: 
4. A průměrná známka 1,73, vyznamenání 11 
4. B průměrná známka 1,81, vyznamenání 11 
4. L průměrná známka 2,05, vyznamenání 1 
 
Přehled prospěchu ve školním roce 2018/2019 

Třída Třídní profesor Prospěch Vyznamenání 

1. A Lenka Jedličková 1,74 8 

1. B Hana Korbelová 1,56 11 

1. L Lenka Hrbáčková 1,66 1 

2. A Josef Huf 1,64 5 

2. B Helena Hufová 1,43 11 

2. L Jana Sedláčková 1,77 2 

3. A Petr Veselka 1,96 5 

3. B Tereza Pernicová 1,44 10 

3. L Lukáš Müller 1,64 2 

4. A Ilona Vávrová 1,74 7 

4. B Jana Janečková 1,62 9 

4. L Adam Wiltsch 2,12 2 

Celkem  1,67 73 

 
 



  

Zpráva o činnosti komise českého jazyka a literatury za školní rok 2018/2019 

Předseda komise: Zdeňka Valčíková 
Členové komise: Lenka Hrbáčková, Jana Rajsová, Jana Sedláčková, Ilona Vávrová 
 
 
Exkurze  
Návštěva městské knihovny - gymnázium i v tomto školním roce spolupracovalo s Městskou knihovnou v Jevíč-
ku. Žáci prvních ročníků se v září seznámili s knižním fondem knihovny, on-line katalogem pro orientaci ve fon-
du knihovny a s pravidly půjčování knih. Žáci se naučili pomocí katalogu knihy vyhledávat. 
 
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 (do 16 let) soutěžila Natálie Finsterlová a 
Amálie Waltová. Natálie obsadila 2. místo (1. místo uděleno nebylo). Ve II. kategorii (do 18 let) recitoval Vít 
Václavek a Petr Veselka. Petr obdržel čestné uznání. V kategorii Literáti se pokusili prorazit s vlastní tvorbou 
Petr Veselka a Vít Václavek. Dařilo se jim, Vít Václavek v této kategorii vloni zvítězil, letos obsadil 3. místo a Petr 
Veselka zvítězil. 
V březnu se zúčastnili 2 žáci krajského kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Gymnázium  reprezentoval 
Petr Veselka ze 4.A a Natálie Finsterlová z 2.B. Do celostátního kola sice nepostoupili, ale naši školu velice dob-
ře reprezentovali. 
Redakce školního časopisu se letos opět zúčastnila krajského kola soutěže časopisů „Školní časopis roku 2019“. 
Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Náš 
GYMJEV EXPRESS v kategorii „Střední školy“ obsadil 1. místo a postupuje do celostátního kola, které se usku-
teční na konci roku v Brně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Okresní, oblastní a školní kola 
Eliška Zahradníčková,  třída 1.A  - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 1. místo ve školním kole, 13. místo 
v okresním kole 
Martin Toul, třída 2.B  - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 2. místo ve školním kole, 14. místo 
v okresním kole 
 
Akce pro žáky školy a projekty       
Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - rezervaci zajistila J. Sedláčková. Žáci 1.A a 1.B zhlédli v říjnu 
představení Prezidenti, žáci 3.A, 3.B a 3.L viděli v listopadu představení Naše třída a žáci 2.A, 2.B a 2.L jeli 
v lednu na hru Vnitřní nepřítel. 
Z. Valčíková a L. Hrbáčková zajistily v dubnu pro žáky také návštěvu večerního představení v Moravském divadle 
v Olomouci. Na programu byla hra Evžen Oněgin.  

V červnu žáci gymnázia také viděli divadelní hru Kočky (ZŠ Městečko Trnávka) a hru Návštěva staré dámy, kte-
rou nastudovali žáci 2.L v rámci předmětu umělecká tvorba. 
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 a Z. Valčíková. S vyhodnocením soutěže pomohla J. Janečková. Soutěž byla vyhlášena pro žáky 8. a 9. 
tříd okolních základních škol. Zúčastnilo se 27 žáků, na práci měli 4 hodiny, hodnotila se originalita, výtvarné 
zpracování a celkový dojem z vytvořeného příběhu - bajky. Porotkyně neměly vůbec jednoduchou práci, neboť 
všechny příběhy měly velmi vysokou úroveň. Vítězkou se stala Adéla Cecavová (ZŠ Boskovice), druhé místo 
obsadila Julie Kouřilová (ZŠ Jevíčko) a na třetím místě se umístila Martina Lukešová (ZŠ Boskovice). Porota také 
udělila cenu za originalitu. Tu získala Nikola Forethová (ZŠ Jevíčko).   
V letošním roce jsme poprvé začali intenzívněji spolupracovat s jevíčskými Iniciálami, což je literární doplněk 
Jevíčského zpravodaje. Žákyně Natálie Chemčuková z 1.L navázala užší spolupráci s hlavním organizátorem 
Iniciál a my se můžeme těšit na její povídky uveřejněné v této příloze.  



  

V listopadu a lednu vyučující českého jazyka a literatury připravili prezentaci tohoto předmětu na Dnech ote-
vřených dveří. 
V únoru byly pro žáky 9. tříd základních škol uspořádány 2 přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazy-
ka. Příprava kurzů - I. Vávrová, Z. Valčíková, J. Sedláčková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitní zkoušky 
Ve státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury maturovalo 61 žáků ze tří tříd – 4.A, 4.B, 4.L. Zkoušející 
u ústní zkoušky byly J. Sedláčková, I. Vávrová a Z. Valčíková. 59 žáků úspěšně odmaturovalo, dva žáci neprospěli 
v didaktickém testu.  
Průměrný prospěch maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury byl 2,164. 
 
Další činnost komise 
L. Hrbáčková se dále vzdělává v rámci DVPP v oblasti waldorfské pedagogiky. I. Vávrová absolvovala víkendový 
seminář na téma Metodický trojkrok ve WP. Z. Valčíková se zúčastnila v listopadu semináře Nejen Čapkem živ je 
člověk, jsou tu také komiksy (Descartes). 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 2018/2019 

Předseda komise: Josef Huf 
Členové komise: Aj - Petr Veselka, Luděk Rygl, Jaroslav Kyncl, Michal Tulek 
 Nj – Vladimír Macků, Dita Šponerová 
 Fj – Jana Rajsová 
 Rj – Jana Janečková, Vladimír Macků 
 Lj – Vladimír Macků, Lucie Škvařilová 
 It – Luděk Rygl 
 
Soutěže 
Ústřední (celostátní) a krajská kola 
Hana Vyroubalová a Kateřina Portlová z 4.A soutěžily v zemském kole soutěže CERTAMEN LATINUM, olympiády 
v latině, a nakonec obsadily 31., resp. 33. místo. 
 
Okresní, oblastní a školní kola 

Kabinet anglického jazyka jako už tradičně připravil okresní 
kolo Soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 10 
nejlepších angličtinářů z 5 gymnázií svitavského okresu. 
Veronika Voráčová, 3.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 
III A – 6. místo v okresním kole 
Veronika Sedláčková, 3.A - Soutěž v anglickém jazyce, 
kategorie III A – 7. místo v okresním kole 
 
 
  
  
   
 
Veronika Voráčová, 3.A – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 
III A – 1. místo v školním kole 
Veronika Sedláčková , 2.A - Soutěž v anglickém jazyce, 
kategorie III A – 2. místo v školním kole 
 
 
 
 
 
 
 

Matěj Toul, 2.B - Soutěž v ruském  jazyce, kategorie SŠ I – 1. 
místo v školním kole 
Pavel Chyba, 1.A - Soutěž v ruském  jazyce, kategorie SŠ I – 2. 
místo v školním kole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Klára Mrvová, 3.B – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 1. místo v školním kole 
Tereza Čapková, 2.L - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 2. místo v školním kole 
 



  

 
 
 
 
V listopadu se 25 vybraných žáků ze všech ročníků zapojilo do mezinárodní online soutěže v angličtině Best In 
English, ve které mohli porovnat své znalosti v anglickém jazyce s více než 7 000 soutěžícími. 
 
Akce pro žáky školy a projekty 
Podzimní Vídeň 
V pátek 26. října se zhruba 50 dobrodružných studentů jevíčského gymnázia sešlo v brzkých ranních hodinách 
před budovou školy. Až do Mikulova vládlo v autobuse ticho, mnozí z nás se totiž snažili načerpat co nejvíce sil 
na celý den. Po krátké zastávce na čerpací stanici jsme pokračovali dále, na rakouskou dálnici, a při východu 
Slunce, celí natěšení, jsme poslouchali výklad pana profesora Macků o městu, do kterého jsme se ten den vyda-
li. Díky němu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o historii a památkách Vídně. 
 

První zastávkou byl kolem deváté hodiny krásný zámek, zařazený do světového dědictví UNESCO,  Schönbrunn s 
rozsáhlým parkem, mnoha fontánami a sochami. Na kopci nad velkým komplexem se nachází Gloriet, odkud je 
vidět velká část Vídně. Kolem půl desáté se začalo zdát, že někteří z nás se v zahradách ztratili a výletu bude 
konec, ale naštěstí jsme se všichni shledali a mohli jsme pokračovat vstříc dalšímu dobrodružství. 

V centru města nás pan řidič vysadil jako každý rok u 
nové radnice. Před touto budovou v tento den po-
stavili velké podium, na kterém probíhal  bohatý 
program, jelikož se 26. 10. slaví Den rakouské stát-
nosti. Kdo chtěl, mohl jít s panem profesorem, se 
kterým se studenti dostali uličkami až ke chrámu sv. 
Štěpána. Naše skupinka se od ostatních odloučila 
hned u autobusu, obdivovaly jsme krásnou architek-
turu města a nakoupili jsme také pár suvenýrů. 
V půl třetí jsme opět nasedli do autobusu a zamířili 
jsme do zábavního parku Prater, kde jsme utratili 
naše poslední eura a překonali jsme svůj strach 
z různých atrakcí. Z ruského kola byl opravdu krásný 

výhled na celou Vídeň. 
Před pátou hodinou jsme naskákali do autobusu a všichni jsme spokojení odjížděli domů. 
           Denisa Veselá, 3. A 
Lyceum v Coburgu 
Musím přehodit svou klávesnici zpět na českou, abych vám mohla povyprávět o Německu. Proč? Protože jsem 
právě psala svému německému sourozenci. Každý účastník zájezdu do Německa takového má… Člověka, který 
byť nerozumí jeho rodnému jazyku, rozumí mu, diky angličtině, jako nikdo na světě. Pro mě je to Tom, pro ně-
koho Lea, Mary, Rufus…  Jsou to děti německých rodin, u kterých jsme nalezli útočiště po 7 dní. 
Pokus o zadržení vlaku v Praze nevyšel. Proto, když má skupina po víc jak půl hodinovém zpoždění dorazila na 
perón, mohli jsme již jen zamávat odjíždějícím vlaku. Další cesta, snad proto, že byla prací německých drah, 



  

proběhla bez komplikací. Jak jsme se přibližovali ke Coburgu, houstla tma venku a v nás nejistota. Brzda, nádra-
ží, vystupovat, konec jistot. Pak bum, prásk a vše bylo rozhodnuto. Rodiny si nás rozebraly a náš týden mohl 
začít. 
První dny byly… seznamovací. My a rodiny. My a německá waldorfská škola. My a nový styl života. Zažili jsme 
výuku v angličtině. Učivo biologie naprosto perfektně vysvětleno ne učitelem,  ale žáky!! Pak rozdělení do tříd, a 
až do vynikajícího oběda výuka. Poté výlety, odpoledne s rodinami… Takto ubíhaly naše dny. Waldorfský styl 
učení…dopodrobna. Německá města… dopodrobna. Rodina…dopodrobna. Musím říct, že celé Německo jsem si 
zamilovala. Německo. Toma. Anju. Marcuse… Celý náš vztah utužila společná „tajemství,“ podívej se tam, podí-
vej se tady, drby… Takový ten správný rodinný vztah.  
 Poslední den jsme zažili zážitek nejzážitkovatější. Výpravu na Stafelberg. Vysokánský kopec s kapličkou. Zde 
nastala pro Němce zkouška ohněm, tedy tancem. Myslím, že jsme byli dosti nároční… Ale zážitek do konce 
života…  
Týden, který jsme u našich sousedů prožili, byl čas, na který se nezapomíná… Na začátku celý dlouhý týden, na 

konci příliš krátká chvíle… Krátká ale dost dlouhá na vytvoření pouta. 
 Nikdy nezapomenu na výraz v očích Anji… Její slzy, když jsme se loučili… Byla pro mne matkou, já dcerou. Není 
to daleko a jistě se opět potkáme… 
Za tuto zkušenost patří velké díky profesorům našeho lycea v Jevíčku panu Müllerovi a panu Ryglovi, diky kte-
rým se celý zájezd uskutečnil, a my, lyceáni mohli zažít něco, co, dle mého názoru, zažijí jen málokteří, a těm 
některým to dozajista změnilo život. 

 Tereza Čapková,  žákyně druhého ročníku kombinovaného lycea v Jevíčku 
 
Jarní Holandsko  
Na našem pobytu v Holandsku mě moc potěšilo, že jsme měli každý den velmi nabitý program. Díky tomu má-
me spoustu zážitků a každého mohlo oslovit něco jiného. Jako třeba budova „Corpus“ – kde jsme mohli projít 
lidským tělem nebo „Keukenhof“, což je největší květinový park v Evropě… 

Anna Hamplová 
Byl to zážitek se podívat do Holandska a vidět, jací tam jsou skvělí lidi a kultura. Nejvíce mě zaujala pole plná 
tulipánů, veškeré druhy sýrů, výborné kakao a marihuana na skoro každém rohu. 

Marek Vašíček 
Já si z Holandska odnesla, že Holanďani jsou hodně maximalističtí. Vyrábí stovky výborných sýrů, v Amsterdamu 
můžete vidět statisíce různých a přesto stejných holandských kol a na polích rostou miliony tulipánů všemož-
ných barev a vůní. 

Pavlína Langerová 
Na Nizozemsku mě překvapil prodej alkoholických nápojů do 15%, cigaret a marihuany osobám starším šest-
nácti let. 

Vítězslav Vedra 
Běhala mi husí kůže po zádech, když jsem si představila, že se tam ukrývali  několik let.  
(z muzea Anny Frankové) 

Simona Konečná 
Chování Holanďanů mě velice zaujalo a překvapilo. Jsou spokojení, radostní, nemají potřebu si závidět, zbyteč-
ně se nestresují a nikam se neženou, jak už to v dnešní uspěchané době bývá zvykem. Prostě nejvíc free atmo-
sféra, kterou jsem v zahraničí zažila. 



  

Veronika Hrubá 
Na výletu v Holandsku se mi nejvíc líbila návštěva zahrad v Keukenhofu a nejvíc mě zaskočilo, kolik se nachází v 
Amsterdamu Coffee shopů. 

Tomáš Konečný 
Pokud jste v Holandsku, nežeňte se od památky k památce. Prostě a jen se zkuste zastavit a nasajte tu nesku-
tečnou atmosféru, kterou Holandsko nabízí. Ochutnejte kousek každého ze stovek druhů sýrů. Poslouchejte 
šumění moře. Stůjte a dívejte se na nekonečná tulipánová pole. Projeďte se na kole… Já si totiž myslím, že jedi-
ně tak skutečně pochopíte, jaké Holandsko opravdu je. 

Natálie Finsterlová 
 
Ve dnech 22. – 26. 5. 2019 se uskutečnil tradiční zájezd do Holandska, který pořádáme ve spolupráci 
s Obchodní akademií Ostrava a partnerskou školou Oberschule Böhlen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bath, April 2019 
V neděli 24. března 2019 jsme se my, studenti Gymná-
zia, žáci ZŠ Jevíčko a ZŠ Chornice, vydali na zájezd do 
Anglie. Cestu jsme započali v 12:30 před budovou 
gymnázia. Poté, co jsme byli všichni v autobuse, mohli 
jsme vyjet.  
 V Brně jsme vyzvedli Ivanu, naší úžasnou paní průvod-
kyni, a cestovali jsme dál k hranicím s Německem. 
Cesta byla pro spousty z nás zdlouhavá a náročná. V 
brzkých ranních pondělních hodinách jsme konečně 
přijeli do Calais, kde jsme počkali na trajekt a ten nás 
odvezl do Doveru. Pro některé byla cesta trajektem 
premiéra, stejně jako zájezd do Anglie.  
V Doveru jsme konečně zahlédli anglické pobřeží, všichni jsme se nemohli vynadívat, jak je tam krásně. Strávili 
jsme dalších pár hodin v autobuse, než jsme se konečně dostali do Bath.  
 
 Hned po příjezdu do města jsme viděli Římské lázně, muzeum Jane Austenové a také Bath Assembly Rooms a 
další. Po delší procházce po městě pro každého přijela hostitelská rodina a odvezla si nás domů. Dali jsme si 
večeři a konečně jsme se pořádně vyspali. 
 V úterý ráno nás čekaly první chvíle ve škole s britskými učiteli. Všichni jsme byli neskutečně nervózní, ale ve 
výsledku jsme byli všichni spokojení. Absolvovali jsme další procházku po překrásném Bath a seznámili se s 
učiteli. Po výuce ve škole jsme jeli do Glastonbury, kde jsme navštívili ruiny nejstaršího kláštera postaveného na 
území Velké Británie. Poté jsme vystoupali na vyhlídku Glastonbury Tor. V podvečer jsme navštívili Wells – 
nejmenší město v Anglii, které se může nazývat city, pokochali jsme se překrásnou katedrálou a jeli jsme zpět 
do hostitelských rodin.  



  

 Středeční ráno jsme znovu prožili ve škole a po výuce jsme si udělali výlet a navštívili jsme nejslavnější pravěký 
monument v Evropě – Stonehenge. Když jsme si každý vyfotili alespoň jednu fotku, mohli jsme se přesunout do 
města Salisbury. Prohlédli jsme si další z mnoha nádherných katedrál. Autobusem jsme se vrátili zpět do Bath.  

 Ve čtvrtek po posledních hodinách angličtiny jsme vyra-
zili do blízkého Bristolu, navštívili jsme zrekonstruovanou 
parní loď SS Great Britain z 19. století. Kromě kajut jsme 
se také mohli podívat na palubu, na dno samotného 
parníku, či jsme se mohli dozvědět více o životech cestu-
jících díky moderním technologiím. Po cestě zpátky do 
Bath jsme měli možnost vidět visutý most Clifton Su-
spension Bridge, který se klene 82 m nad řekou Avonou.  
 Poslední den v Anglii jsme strávili v Londýně. Prošli jsme 
se po několika místech, která jsou nám všem známá. 
Viděli jsme Buckinghamský palác, Westminsterské opat-
ství, prošli jsme se po Trafalgar Square, Piccadilly Circus, 
čínské čtvrti Soho a po spoustě dalších míst. Odpoledne 

jsme utratili své poslední libry a vyrazili jsme domů.  
 Po další dlouhé cestě autobusem domů jsme dorazili zpátky do Jevíčka. Sice naši cestu provázelo pár problémů 
(nevolnost v autobuse nebo na lodi), ale všichni jsme se s nimi statečně poprali a vrátili se domů, živí a zdraví.  
 Moc děkujeme všem profesorům, paní průvodkyni a pánům řidičům, kteří s námi tyto krásné dny prožili. Už 
teď se těšíme na další zájezd v příštím roce. 
          Minaříková Tereza, 2.A  
 
Akce pro veřejnost 
Angliáda 2018 

 
V již tradičním termínu ve středu 17. října 2018 
uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko 
ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford 
University Press Olomouc již pátý ročník soutěže o 
nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 
2018. Akce byla určena 
z kapacitních důvodů poprvé jen pro žáky 9. tříd 
základních škol regionu Malá Haná. Počet soutěžících 

potvrdil, že zájem o porovnání svých znalostí a 
dovedností v anglickém jazyce se svými vrstevníky 
mezi žáky žáků základních škol neutuchá. V letošním 
roce do soutěže se zapojilo 94 žáků z celkem 16 
základních škol. Účastníci absolvovali test anglického 
jazyka skládající se ze dvou částí – poslechu 
s porozuměním na úrovni A2+ a četby s porozuměním 
také 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. 
Vítězkou se stala Kateřina Grulichová  ze ZŠ Jevíčko před Matyášem Ambrozem ze ZŠ Knínice a Natálií 
Budišovou ze ZŠ Boskovice, Sušilova. Mezi základními školami zvítězili žáci ZŠ Březová nad Svitavou pod 
vedením pana učitele Mgr. Jaroslava Junka těsně před 2. ZŠ Moravská Třebová pod vedením paní ing. Hany 
Vystavělové. 
 
 
 
 



  

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 – 49 žáků – 28 výborně, 15 chvalitebně, 6 dobře - průměr 1,551 
Profilová část – ústní zkouška- 10 žáků – 5 výborně, 2 chvalitebně, 3 dobře – průměr 2,1  
Didaktický test, písemnou práci i ústní část ve společné části maturitní zkoušky všichni studenti absolvovali 
úspěšně.  
 
Ruský jazyk  
Profilová část – ústní zkouška – 3 žáci – 2 výborně, 1 chvalitebně – průměr 1,333 
 
Další činnost komise 
Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA pro gymnázium, 30. ledna 2019 
Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo, kategorie IIIA, 27. února 2019 
Soutěž v německém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA – 16. ledna 2019 
Soutěž v ruském jazyce – školní kolo, kategorie SŠ II – 28. února 2019 
Petr Veselka, Josef Huf – revize maturitních otázek profilové zkoušky 
Časopis Bridge – předplatné 41 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 
 
 Metodické semináře  
Josef Huf, Petr Veselka – Teaching English: Secondary Schools – I., 29. 8. 2018, OUP Brno 
Josef Huf, Petr Veselka – Oxford Exam Trainer – Train or Pracice?, 14. 05. 2019, OUP Olomouc 
Jana Janečková  - Soutěže v ruském jazyce – příprava a hodnocení žáků v těchto soutěžích (NIVD Praha) 
Jana Rajsová - Současné vývojové tendence ve francouzštině, listopad 2018, Brno 

 
Josef Huf 



  

Zpráva o činnosti komise matematiky, fyziky a IKT za školní rok 2018/2019 

Předseda komise: Helena Hufová  
Členové komise: Lukáš Müller,  Tereza  Pernicová, Jiří Janeček, Lenka Horníčková, Jindřich Žižka, Petr Jedlinský 
 
Přednášky a exkurze 
Fyzikální show - 31. 1. 2019 – akce pro žáky gymnázia v aule školy -  Mgr. Jindřich Žižka, PhD. připravil pro 
studenty efektní fyzikální pokusy různé náročnosti, večer proběhl stejný program pro veřejnost v budově 
Zámečku v Jevíčku.  
 

                          
 
Hvězdárna a planetárium Brno – 13. 3. 2019 - exkurze pro žáky 1. B a 2. B, kteří shlédli program “Cesta za 
miliardou hvězd” a navštívili podzemní výstavu o hvězdách, mlhovinách a asteroidech nazvanou 
„Exploratorium“, (org. JŽ, HH). 

  
 
 
Soutěže 
Okresní, oblastní a školní kola 
Logická olympiáda – září – říjen 2018 -  účast v nominačním kole  kat. C (probíhá online) – 9 studentů – M. 
Borýsek, M. Písek, P. Komoňová, K. Mrvová, S. Holá, K. Řehoř, M. Žédek, H. Kopková a J.Bidmonová, která se 
umístila na 46. místě (první nepostupové) z 388 soutěžících. 
 

                                            
 
Matematická olympiáda - kategorie A – prosinec 2018 – domácí a školní kolo  - 1. místo - Martin Borýsek, 3. B, 
postup do krajského kola 



  

Matematický klokan – březen 2019 - školní kolo - kategorie Student – 1. místo – M. Borýsek, 3. B, kategorie 
Junior – 1. místo – A. Hamplová, 2. B. 
Matematický klokan – okresní kolo – kategorie Junior – 1. místo – Martin Borýsek (78 soutěžících).                                                                                               
Pišqworky - listopad 2019 - oblastní kolo Svitavy – na základě výsledků školníhokola se zúčastnili: M. Borýsek, 

M. Mareš, D. Chlup (3. B), N. Finsterlová, S. Konečná (2. B), (org. HH, TP). 

                   
 
 
Ústřední (celostátní) a krajská kola 
Matematická olympiáda – kategorie A - leden 2019 - Martin Borýsek, 3. B –  2. místo v krajském kole – 15 
soutěžících, (příprava Dag Hrubý). 
Matematický klokan – krajské kolo  - březen 2018 – kategorie Student – 5. místo – Martin Borýsek, 3. B – 356 
soutěžících. 
 
 

                                   
 
 

Akce pro žáky školy a projekty 

Matematický klokan – mezinárodní soutěž pro studenty všech ročníků (59 studentů ve 2 kategoriích), (org. 

HH).          



  

                           
                                                                                 

 
Zeměměřičský kurz – září 2018 – třída 2. L – Bystré u Poličky - 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. 
Sestavování a programování robotů - třída 3. L  (v rámci epochové výuky) - ze stavebnice Fischer Technik vznik-

lo několik zdařilých kousků – např. semafor, pinball, sušák rukou, pásové vozidlo, cyklista na solární pohon a 

další, (org. TP). 

               

Maturitní zkoušky 
Matematika – společná část státní maturitní zkoušky – 14 studentů. 
Fyzika – profilová maturitní zkouška 2 studenti. 
Deskriptivní geometrie – profilová maturitní zkouška – 4 studenti. 
Ikt – profilová maturitní zkouška - 2 studenti, obhajoba maturitní práce z Ikt – 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, T. Pernicová. 
Poskytování konzultací z matematiky během školního roku – všichni vyučující. 
DVPP:  
H. Hufová –  seminář JČMF – „Matematika a fyzika ve škole“, Jevíčko,  srpen 2018, Celostátní setkání učitelů 
matematiky –„ Jak učit matematiku na SŠ“ – Pardubice, září 2018, Podpora při vzdělávání žáků s poruchou 
autistického spektra  (NIDV Praha) – Jevíčko, červen 2019  
L. Müller – 3kolení Solidworks – Praha, červen 2019 

T. Pernicová – „Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT“ – Pardubice, září 2018, „Nové možnosti využi-

tí aplikací MS Office 365 ve výuce“ – Pardubice, leden 2019, Seminář projektu „Podpora výuky digitální fotogra-

fie ve školách – Zoner Photo Studio X“ – březen 2019, Podpora při vzdělávání žáků s poruchou autistického 

spektra  (NIDV Praha) – Jevíčko, červen 2019  



  

J. Janeček – seminář JČMF – „Matematika a fyzika ve škole“, Jevíčko,  srpen 2018  

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 2018/2019 

Předseda komise: Adam Wiltsch  
Členové komise: Hana Korbelová, Lenka Jedličková, David Plech 
 
Přednášky a exkurze: 
Od 3. 9. 2018 probíhal tradiční týdenní zeměměřičský kurz pro studenty 2. ročníku lycea. Tento kurz probíhal v 
Bystrém u Poličky a organizovali ho: Sedláčková, Wiltsch, Muller. 
28. 11. 2018 – proběhla přednáška pro studenty ubytované na DM v Jevíčku. Přednáška byla o Skotsku (organi-
zovali - Gnipová, Wiltsch) 
V prosinci proběhla přednáška pro studenty lycea zaměřená na první pomoc. Přednáška byla uspořádána za 
přispění Záchranné služby Svitavy. 
V dubnu se skupina studentů 3. B a 1. B vydala do Moravského krasu. Jednalo se o nenáročnou exkurzi v pro-
storu Vilémovic, Macochy a Skalního mlýna. Exkurzi pořádali – Wiltsch, Pernicová, Plech 
15. 4. 2019 od 8:00 probíhalo pásmo besed a filmů v kině Astra Jevíčko. Této akce se účastnily všechny ročníky, 
kromě čtvrtých. První část akce se věnoval problematice trvale udržitelného života a ekologického cestování, 
další část byla zaměřena na problematiku vyvražďování Židů a v poslední části strhla studenty svým úžasným 
vyprávěním paní Věra Sosnarová. Přednáška se jmenovala Krvavé jahody a navazovala na 7. přepracované vy-
dání stejnojmenné knihy. 
V květnu probíhaly turistické kurzy všech tříd třetích ročníků. Sportovně turistický kurz pro 3. L uspořádali: 
Muller, Wiltsch, Linhart. Studenti měli možnosti sportovního vyžití, probíhal sběr a určování rostlin a v nepo-
slední řadě si mohli v simulační hře vyzkoušet chování v krizových situacích a zásady první pomoci. 
 
Soutěže 
Okresní, oblastní a školní kola 
Letos se v rámci chemie pořádaly olympiády v několika ročnících (organizovala Jedličková): 
8. 3. se konalo školní kolo kategorie C (pro 1. a 2. ročníky). Účastnila se Aneta Nechutová z 1.B, která skončila 
druhá (celkově získala 115 bodů), Hana Kopková z 2.B, která se umístila na třetím místě (113,5 b.) a první místo 
obsadila Jana Bidmonová z 2.B (119,5 b.). Ta také postoupila do krajského kola, které se letos konalo 6. 4. v 
Hradci Králové a umístila se na 17. místě z 22. 
Školní kolo kategorie B (2. a 3. ročník) se konalo 3. 4. Jediný účastník, Dominik Chlup z 3.B, postoupil se ziskem 
94,75 bodů do krajského kola, kde 1. 5. obsadil 17. místo z 21. 
 
Biologická olympiáda se uskutečnila pouze ve školním kole (organizovala Korbelová): 
Mikuláš Sedláček skončil jako první a na druhém místě skončila Iveta Holasová, dalšího kola se nezúčastnili. 
 
Akce pro veřejnost 
Tradičně naše škola organizovala soutěž 
pro žáky ze širokého okolí – Mladí příro-
dovědci aneb Přírodovědecká olympiáda - 
tříčlenné týmy tvořené žáky 9. tříd základ-
ních škol (z jedné školy se může zúčastnit 
maximálně 5 týmů). Termín byl - 12. pro-
since 2018 od 8:30 hodin. (organizovali 
Wiltsch, Korbelová, Muller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Akce pro veřejnost 
15. 12. 2019 probíhal den pro Lyceum, který by zaměřen na propagaci oboru kombinovaného lycea a akce se 
účastnili pod vedením L. Mullera všichni členové komise. 
30. 3. 2019 proběhla už tradiční Expediční kamera. Jde o akci, kde se promítají outdoorové filmy a filmy s téma-
tikou zaměřenou na neobvyklé způsoby cestování. 
V květnu proběhla přednáška pro seniory obce Biskupice. Téma přednášek bylo regionálně geografické se za-
měřením na geologii, hydrologii a historickou geografii. 
12. 5. 2019 – Ekoden v Jevíčku (foto D. Plech) 

 
Další činnost komise 
23. 10. 2018 se Hana Korbelová účastnila semináře na téma: Organická elektronika a Bioelektronika jako nové 
vědní obory. 
Adam Wiltsch se účastnil řady výstav a přednášek v rámci svého studia na ITF – Měsíc fotografie v Bratislavě, 
Bez stanika, 4 školy atd. 
Adam Wiltsch se účastnil workshopu v Praze – zaměřeného na módní fotografii (pod vedením Štěpánky Stein) 
David Plech úspěšně ukončil studium na UP Olomouc – Přírodovědecká fakulta (obor analytická chemie). 
Členové komise se pravidelně vzdělávali v oblasti Waldorfské pedagogiky při pravidelných setkáních v rámci 
kruhu Lycea Jevíčko. 
Členové komise se aktivně podíleli na „náborových“ akcích v rámci regionu. Navštěvovali školy a burzy škol, kde 
prezentovali Gymnáziu a Lyceum Jevíčko. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

Zpráva o činnosti komise společenských věd za školní rok 2018/2019 

Předseda komise:  Lenka Hrbáčková 

Členové komise:   Zuzana Hrazděrová, Jana Janečková, Hana Korbelová, Kamila Kučerová, Vladimír  

                                               Macků, Lukáš Müller, Luděk Rygl, Jana Sedláčková, Lucie Škvařilová, Zdeňka  

                                               Valčíková, Ilona Vávrová 

                          

 

Přednášky a exkurze 

Vila Tugendhat  

20. března zavítali studenti 1. L  a 2. L do Brna, jejich cílem se stala vila Tugendhat. Jako jediná památka moder-

ní architektury v ČR je vila zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. xkurzi pro studenty 

připravily Jana Janečková a Ilona Vávrová. 

 

 
 

 

Slavkov, Mohyla míru 

11. června studenti 3. A, 3. B a 3. L 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. 

               

 

Principy a fungování EU 

31. října zavítal na jevíčské gymnázium jeho bývalý absolvent pan Ing. Petr Mooz, který přijel besedovat se 

studenty 3. a 4. ročníků o principech a fungování Evropské unie. Jako vedoucí odboru Informací  

a komunikace Generálního ředitelství Evropské komise pro rozpočet jim poskytl dokonalý vhled  

do problematiky čerpání evropských dotací. To ale nebylo jediné téma, o kterém se v aule hovořilo. Studenti 

mu kladli dotazy i z mnoha dalších oblastí a pan Ing. Mooz jim na ně neváhal odpovídat. Po dvouhodinové de-

batě odcházeli účastníci plni nových poznatků a dojmů.  



  

 

 
 

Křížem krážem na scéně 

5. března proběhla v aule gymnázia přednáška pro studenty 2. a 3. ročníků na téma Jak se v životě správně 

rozhodnout. Přednášejícím byl Kornelius Novak, bývalý vicemistr Německa v kulturistice a zakladatel křesťan-

ského motorkářského klubu. Navázal tak na sérii přednášek a koncertů, které měl v týdnu  

od 2. do 7. března hned na několika místech v Jevíčku.   

 

 
 

Jevíčkovění  

V rámci Jevíčkovění navštívili studenti gymnázia 30. května přednášku Římané versus Germáni.  

Měli tak možnost nahlédnout na tyto dva národy z pohledu patronů obou táborů – doc. PhDr. Eduarda Dro-

berjara, Ph.D. a Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D.  Studenti 1. A a 1. B pak druhý den navštívili i dílny,  

které pro ně byly k tomuto tématu připraveny.  

 

       
 

 

 

 

 



  

Soutěže 

Nebojme se myslet 

14. prosince se studenti 4. B Albín Pařízek a Vít Václavek zúčastnili IX. ročníku filozofické soutěže Nebojme se 

myslet, kterou vyhlašuje Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Úspěch z minulého roku, kdy se 

probojovali do dvacítky nejlepších, se jim bohužel zopakovat nepodařilo.  
 

 
 

 

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje 

Na podzim 2018 byl vyhlášen devátý ročník výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. 

Eliška Hrdá, studentka třídy 1. B, získala v internetovém hlasování veřejnosti v kategorii střední školy krásné 1. 

místo. Klára Mrvová, studentka třídy 3. B, získala ve stejné kategorii, ale od odborné poroty celkové  

3. místo. 

 

            

 

Zachyť svoji SVOBODU 

V termínu od 17. 9. do 22. 11. 2018 byla pro studenty středních a vyšších odborných škol vyhlášena celorepub-

liková soutěž Zachyť svoji SVOBODU. Hlasovalo se ve dvou kategoriích – nejlepší fotografie a nejlepší video. 

Studentka třídy 3. B Klára Mrvová získala v kategorii nejlepší fotografie úžasné 1. místo.  

                                      

   
 

 



  

Akce pro žáky školy a projekty 

Vánoční hrátky 

Ve čtvrtek 20. prosince se chodba druhého patra gymnázia jako obvykle proměnila v tvořivou dílnu – konaly se 

již tradiční Vánoční hrátky. Studenti gymnázia, žáci jevíčské základní školy i široká veřejnost tak měli opět mož-

nost vyrobit si dárky na poslední chvíli. Akci připravily Jana Janečková, Jana Sedláčková a Tereza Pernicová. 

                     

                              
 

Světová škola 

V rámci projektu Světová škola proběhl 12. dubna tzv. Ekoden. Studenti si spolu se svými učiteli vzali gumové 

rukavice, pytle na odpadky a vydali se podél silnic od Jevíčka směrem k okolním obcím. Během dopoledne se 

jim podařilo z krajnic a jejich přilehlého okolí vysbírat několik kilogramů odhozených odpadků. Celou akci zajistil 

a koordinoval Adam Wiltsch.  

 

                                                   
 

Akce po veřejnost 

Divadelní představení Návštěva staré dámy 

Ve čtvrtek 20. června sehráli studenti 2. ročníku kombinovaného lycea v místním kině divadelní představení 

Návštěva staré dámy, které nastudovali během šesti týdnů epochové výuky umělecké tvorby.  

Ranní publikum tvořené studenty gymnázia i večerní publikum představující širokou veřejnost odměnilo herce 

bouřlivým potleskem. Představení se studenty připravila Kamila Kučerová.  

            

                                                                            
 

Srdce pro Lili 

V rámci Svatomartinské slavnosti studenti 3. L vyřezávali dřevěné svícny z lipového dřeva ve tvaru srdce. Tyto 

výrobky pak nabídli v dobročinné dražbě ve prospěch malých onkologických pacientů hemato-onkologického 



  

oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci. Výdělek, který poukázali ve prospěch takto nemocné desetileté Lili, činil 

4 000 Kč. Svícny s lyceány vyřezával jejich třídní učitel Lukáš Müller.  

 

                                               
 

 

Vytvoř si svůj komiks 

14. listopadu proběhl již šestý ročník literárně-výtvarné soutěže Vytvoř si svůj komiks. Co nejlepší bajku přišlo 

vytvořit 27 žáků z 8. a 9. tříd okolních základních škol. 1. místo si  vybojovala Adéla Cecavová  

ze ZŠ Boskovice, 2. místo obsadila Julie Kouřilová ze ZŠ Jevíčko a 3. místo patřilo Martině Lukešové rovněž 

z Boskovic. Cenu poroty za originalitu získala Nikola Forethová ze ZŠ Jevíčko. 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 

V měsíci lednu proběhla v aule gymnázia Muzikoterapeutická relaxace pro každého vedená renomovanou tera-

peutkou Mgr. Evou Motyčkovou. Akci zajistila Jana Sedláčková. 

                                                      
 

 

Maturitní zkoušky 

Ústní profilovou maturitní zkoušku z předmětu základy společenských věd konalo celkem 30 studentů – 19 ze 

třídy 4. A a 11 ze třídy 4. B. Všichni maturitní zkoušku s celkovým průměrem 1,400 složili. Ve třídě 4. L byla 

úspěšně obhájena 1 maturitní práce z této tematické oblasti. Zkoušející v obou třídách i vedoucí maturitní prá-

ce byla Lenka Hrbáčková.  

Z dějepisu konalo ústní profilovou maturitní zkoušku celkem 12 studentů – 11 ze třídy 4. A a 1 ze třídy 4. B. 11 

z nich maturitní zkoušku v tomto termínu s celkovým průměrem 1,363 složilo, 1 studenta čeká v září opravný 



  

termín. Zkoušející byla Ilona Vávrová, která zároveň ve třídě 4. L vedla i 1 maturitní práci, která byla taktéž 

úspěšně obhájena. 

 

Další činnost komise 

Lenka Hrbáčková se zúčastnila 2 seminářů pořádaných Krajským úřadem Pardubického kraje –  

24. dubna proběhl workshop Finanční gramotnost aneb O financích srozumitelně a s nadhledem a 5. června 

tematické setkání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Také se dále vzdělává v oblasti 

waldorfské pedagogiky, a to účastí na akreditovaném semináři Waldorfský učitel. Jana Janečková, Lucie Škvaři-

lová a Ilona Vávrová se spolu s ní zúčastnily víkendového semináře Metodický trojkrok ve WP.   

V průběhu roku se členové komise podíleli na propagaci školy a pomáhali 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 2018/2019 

Předseda komise: Jiří Linhart 
Členové komise: Adam Wiltsch, Josef Huf, Petr Veselka, Luděk Dobeš 
 
Přednášky a exkurze 

Exkurze na PVE Dlouhé Stráně – třídy 2. A, 2. B, 2. L 
Přednáška Meteorologie a klimatologie, třídy 1. A, 1. B, 1. L – pracovník ČHMÚ Mgr. Martin Tomáš 
Přednáška (beseda) s Jiřím Kolbabou – Chornice – Bhútán – země hřmícího draka - 1. A, 1. B, 1. L, 2. A, 2. L 

 

 
Soutěže a akce v geografii: 
Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 5 účastníků (Václa-
vek, Borýsek, Pavlík, Janíček, Mareš) - postupující do 
okresního kola ve Svitavách – Vít Václavek (3. B), Miroslav 
Mareš (3. B) 
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy – Vít Václa-
vek – 4. místo, Miroslav Mareš (6. místo) 
 
Sportovní soutěže: 
Účastníci: Kadlecová, Mrvová, Popelková, Valíčková, Ná-
rovcová, Kejhová, Zavadilová, Křečková, Halvová, Toma-
nová, Abrahámová, Hlaváčová, Kyseláková, Kolísková, 
Kliglová, Konečná, Finsterlová, Čapková, Hrubá, Jeřábko-
vá,Kynclová, Konečná, Kopková, Zikmundová, Novotná, 
Junková, Parolková A., Staňková, Langerová, Klonová, Nechutová, Kottowá, Novotný, Mrvoljak D. a M.,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, Maixner, Štindl, Zvejška, 
Seman, Žouželka, Staněk, Schich, Šafář, Toul, Jansa, Chyba.  
 



  

1. Corny pohár v atletice, okresní kolo, Litomyšl – hoši – 
5. místo, dívky – 5. místo 
2. Kopaná, Pohár J. Masopusta, okresní kolo, Svitavy, 5. 
místo  
3. Přespolní běh, okresní kolo, Polička - hoši - 2. místo, 
dívky – 2. místo, Anna Junková – 3. místo jednotlivci 
4. Stolní tenis, okresní kolo, Litomyšl – hoši - 1. místo, 
postup do krajského kola 
5. Stolní tenis, krajské kolo, Holice – hoši – 3. místo 
6. Středoškolská futsalová liga (SFL), 1. kolo (okresní), 
Svitavy - 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, hoši – 2. místo 
9. Košíková, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo, dívky – 2. místo  

10. Silový čtyřboj, okresní i krajské kolo, Moravská Třebo-
vá, hoši – 4. místo, dívky – 2. místo 
11. Plážový volejbal, okresní i krajské kolo, Moravská Tře-
bová, hoši – 4. místo, dívky – 3. místo 
12. Lyžařské výcvikové zájezdy tříd 1. A, 1. B a 1. L, únor, 
březen 2018, Říčky v Orlických horách, 54 žáků, výuka 
lyžování a snowboardingu – Linhart, Huf, Hufová, Veselka, 
Horníčková 
13. Sportovně turistický kurz tříd 3. A a 3. B, realizován 
prostřednictvím agentury STAN, Stará Ves u Rýmařova, 
středisko Orientka, 33 žáků, náplň STK – Linhart + program 
Adventure, dozory v místě konání – Veselka, 
Pernicová 

14. Sportovně turistický kurs třídy 3. L, Rozhraní – Müller, Linhart, Wiltsch 
15. Sportovní a turistický den, vybrané aktivity (futsal, softbal, ringo, aj.) - Linhart, Dobeš aj. 

 
 
 
 



  

 
Další aktivity v Tv  
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 klasifi-
kace, klasifikační podmínky typu A a B v lyceu, systém uvolňování z povinné Tv a některé další společné nebo 
individuální úkoly. 
Jiří Linhart pracoval jako správce kabinetu, učebních pomůcek, školního hřiště a posilovny. V letošním školním 
roce jsme nezískali finanční příspěvek z prostředků Pardubického kraje na realizaci volnočasových aktivit. Pro-
voz posilovny byl řešen opět formou individuálních smluv při existenci měsíčních permanentek resp. permanen-
tek na 10 vstupů. Ze získaných prostředků z provozu byly provedeny nutné opravy a byl zakoupen profesionální 
veslovací trenažer Insportline Rivu. Ve spolupráci s Městským úřadem Jevíčko byla znovu podána žádost o fi-
nanční grant na přestavbu stávajícího antukového hřiště na hřiště s umělým povrchem polyuretanového typu 
(běžecká dráha, skokanský sektor - varianta tartan). Finanční příspěvek na přestavbu byl schválen, zároveň byla 
na základě výběrového řízení vybrána firma, která bude akci realizovat. Předpokládaný začátek prací je v době 
letošních letních prázdnin. V příštím roce by v jarních měsících mělo opět proběhnout mechanické vyčištění 
hřiště s křemičitým vsypem. 
Učitelé Tv se dále podíleli na realizaci některých akcí na adaptačním kurzu prvních ročníků v lokalitě Vysoké 
Pole u obce Dětřichov u Svitav a na Kurzu primární prevence v lokalitě Svojanov u Moravské Třebové. 
V rámci Dnů otevřených dveří jsme na stanovišti v tělocvičně gymnázia seznámili zájemce o studium s používa-
nými pomůckami v Tv, náplní osnov Tv, sportovními možnostmi na naší škole a účastí našich žáků na soutěžích 
organizovaných v rámci obvodu, okresu a kraje.  
 
Jiří Linhart se zúčastnil dvou seminářů z geografie na UP Olomouc a spolu s Luďkem Dobešem semináře POKOS 
(Připravenost obyvatelstva k obraně státu – v rámci plánovaného znovuzavedení výuky předmětu vycházejícího 
z branné výchovy) v Žamberku. Jiří Linhart dále vykonával funkci Předsedy maturitní komise v rámci ústních 
maturitních zkoušek na Gymnáziu Žamberk. 
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 2018/2019 

Výchovný poradce: Dita Šponerová 
 
Exkurze, přednášky  
V období od září 2018 do února 2019 se uskutečnily v budově školy prezentace některých vysokých škol, jejich 
fakult a vzdělávacích agentur.  
Tradičně první akce proběhla hned v září. Školu navštívila zástupkyně vzdělávací agentury Sokrates, která stu-
dentům maturitních ročníků osvětlila problematiku přijímacího řízení a studia na vysokých školách. Tato před-
náška proběhla již několikrát a studenty je vždy velmi kladně hodnocena.  
V průběhu podzimu a zimy pak měli žáci přímo na půdě gymnázia možnost zúčastnit se besed se studenty  
a zástupci několika vysokých škol z celé České republiky. Kromě tradičních zástupců, jako je např. Mendelova 
univerzita v Brně, jsme na naší škole poprvé uvítali také zástupce Univerzity obrany z Pardubic a FCht Univerzity 
Pardubice. Některá setkání byla o to zajímavější, že studijní obory prezentovali naši bývalí žáci.  
Na počátku listopadu se ve spolupráci s třídními učiteli uskutečnil pro žáky třetích a čtvrtých ročníků tradiční 
jednodenní 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, 4. B a 4. L dotazníkovou metodou proveden průzkum zájmu o vysoké a vyšší odborné školy. Úspěšnost 
přijetí bude vyhodnocena počátkem příštího školního roku (2019/2020). 
 
Další činnost výchovného poradce 
V průběhu školního roku byly žákům poskytovány individuální rady při řešení výchovných a výukových problé-
mů. 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 s podpůrným 
opatřením 2. stupně, SPUO-1. Dvěma studentům jsou poskytována podpůrná opatření 1. stupně, tři studenti 
mají stanovena podpůrná opatření 2. stupně. Dvěma žákům pak byla přiznána podpůrná opatření 3. stupně. 
Jeden z nich se měl vzdělávat podle Individuálního vzdělávacího plánu. Oba žáci však během školního roku 
studium přerušili.  
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 pře-
chod 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 2018 pod vedením trenérky paměti paní Pavly Konečné.  
V rámci vzdělávání absolvovala výchovná poradkyně na podzim konzultační seminář pořádaný Pedagogicko-
psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí ve Svitavách. V rámci kariérového poradenství pak na podzim a na jaře 
absolvovala dva semináře ve Svitavách a v Pardubicích. Celoročně se účastnila víkendových seminářů podpůrné 
pedagogiky zaměřených na metodiku vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pořádané Akade-
mií waldorfské pedagogiky, z. s. Škola se v letošním školním roce zapojila také do projektu EU Inkluze 
s podtitulem Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Do projektu je zapojeno vedení školy, vý-
chovný poradce (koordinátor) a deset kolegů. Všichni zúčastnění v rámci projektu absolvují 40 hodin tematic-
kého vzdělávání. První osmihodinový blok proběhl v červnu 2018. 



  

Profesní orientace maturantů tříd 4. A, 4. B a 4. L ve školním roce 2018/2019 

 

 4. A % 4. B % 4. L % Škola % 

VŠ 15 68,18 24 88,89 11 91,67 50 81,97 

VOŠ 1 4,55 1 3,70 0 0 2 3, 28 

Jaz. škola 3 13,64 0 0 1 8,33 4 6, 56 

Konzervatoř  1 4,55 0 0 0 0 1 1,64 

Praxe 2 9,09 2 7,41 0 0 4 6,56 

Přihl. na VŠ 22 100 25 92,59 12 100 59 96,72 

Nast. na VŠ 15 68,18 24 88,89 11 91, 67 50 81,97 

Počet žáků 22  27  12  61  

 

 

Škola  Počet 

MU Brno 18 

UP Olomouc 7 

Univerzita Pardubice 6 

VUT Brno 6 

VFU Brno 4 

Mendelova univerzita Brno 2 

DAMU Praha 1 

Ostravská univerzita 1 

VŠE Praha 1 

VŠ polytechnická Jihlava 1 

Dánsko 1 

ÚNOB FUL 1 

VŠ 1 

Konzervatoř Brno 1 

VOŠ 2 

Jazyková škola 4 

Praxe 4 

 



  

 

Škola  Fakulta  Obor  Počet  

MU Brno Ekonomicko-správní fakulta Ekonomie  1 

18 

Obor neuveden 1 

Fakulta sportovních studií Speciální edukace bezpečnostních 

složek 

1 

Filozofická fakulta Historie  1 

Filozofie 1 

Český jazyk a literatura 1 

Divadelní studia a historie 1 

Hudební věda 1 

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální 

kultury 

1 

Pedagogocká fakulta Speciální pedagogika 1 

Učitelství 1. stupně 2 

Obor neuveden 1 

Lékařská fakulta  Ortoptika 1 

Radiologický asistent 1 

Přírodovědecká fakulta Chemie – Biologie se zaměřením na 

vzdělávání 

1 

Astrofyzika 1 

Ekologická a evoluční biologie 1 

UPOL Lékařská fakulta Všeobecné lékařství 1 

7 

Přírodovědecká fakulta Biologie-Geografie 1 

Fyzika-Geografie 1 

Fakulta zdravotnických věd Porodní asistentka 1 

Radiologická asistence 1 

Pedagogická fakulta Sociální pedagogika – specializace 

Výchova ve volném čase 

1 

Filozofická fakulta Psychologie 1 

UPCE Filozofická fakulta Humanitní studia 1 

6 

Ekonomicko-správní fakulta Obor neuveden 1 

Fakulta elektroniky a informati-

ky 

Obor neuveden 1 

Fakulta zdravotnických studií Porodní asistentka 1 

Radiologický asistent 2 

VUT Brno Fakulta strojního inzenýrství Strojírenství 1 

6 

Fakulta podnikatelská Ekonomie podniku 1 

Chemická fakulta Obor neuveden 1 

Fakulta elektroniky a komuni-

kační technologií 

Informační bezpečnost 1 

Biomedicínská technika a bioinfor-

matika 

1 

Obor neuveden 1 

Veterinární univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Veterinární lékařství 2 

4 Fakulta veterinární hygieny a 

ekologie 

Veterinární hygiena a ekologie 1 

Ochrana zvířat a weltfare 1 



  

Mendelova univerzita Brno Agronomická fakulta Agrobyznys 1 
2 

Provozně ekonomická fakulta Obor neuveden 1 

DAMU Divadelní fakulta Teorie a kritika 1 1 

Ostravská univerzita Filozofická fakulta Anglistika 1 1 

VŠE Praha Podnikohospodářská fakulta  Podniková ekonomika a ma-

nagement 

1 
1 

Vysoká škola polytechnická 

Jihlava 

Fakulta neuvedena Obor neuveden 1 
1 

Vysoká škola (název neuve-

den) 

Fakulta neuvedena Obor neuveden 1 
1 

Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského leadershipu Řízení a použití ozbrojených sil 1 1 

Zahraniční univerzity UCL Odense Cestovní ruch 1 1 

Státní konzervatoř Brno  zpěv 1 1 

VOŠ  Boskovice Cestovní ruch 1 
2 

Praha Nutriční terapie 1 

Jazyková škola 4 4 

Praxe 4 4 

 
 

Dita Šponerová 
 



  

Zpráva o činnosti koordinátora protidrogové prevence a sociálně-patologických jevů za školní rok 2018/2019 

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Sedláčková 

Školní rok 2018/19 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 Dětři-
chova. Rodiče studentů 1.A, 1.B, 1. L  byli informování o programu a struktuře již na první schůzce 25. 6. 2019. 
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 společnými aktivitami. Adaptační kurz se konal v 
termínu od 3.- 6. 9. 2019. 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. Třída 1. L měla adaptační 
kurz spojený se třídami gymnázia, nicméně měla oddělený program. Společně se žáci obou oborů potkávali při 
večerních aktivitách, a měli tak možnost se vzájemně seznámit i napříč studijními obory. 
 
V září byl zpracován Plán školního metodika prevence pro školní rok 2018/2019 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 učit je řešit problémy, se kterými 
se mohou setkat. 
18. 12. 2018 proběhla další přednáška tentokrát pro první a druhé ročníky na téma Drogy pod vedením lektora 
PhDr T. Stündla. 
Již v březnu se začal připravovat Kurz primární prevence pro všechny druhé ročníky, který se konal v rekreačním 
středisku Motýlek, ve Svojanově u Moravské Třebové. Byl zajištěn program svitavské Alfy, střediska výchovné 
péče, pod vedením Mgr. Jana Mazáka. Program byl především zaměřen na práci s kolektivem  formou sportov-
ních, zážitkových a poznávacích her. Kurz primární prevence proběhl v termínu od 17. - 19. 6. 2019 ve spoluprá-
ci s třídními profesory Mgr. Helenou Hufovou, Mgr. Josefem Hufem a Mgr. Janou Sedláčkovou, která je i záro-
veň školním metodikem prevence. Cílem kurzu bylo předcházet rizikovému chování v kolektivu, naučit se spolu 
vycházet, komunikovat, a pokud se nějaké 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. Z. Valčíková, Mgr. Jiří Linhart, Mgr. D. Plech, vý-
chovný poradce Mgr. Dita Šponerová a školní 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. kurzy, exkurze, přednášky, vánoční hrátky, dny otevře-
ných dveří, Den pro lyceum, slavnosti, zahraniční zájezdy… 
Během školního roku jsme řešili několik, spíš výjimečných, ale o to palčivějších problémů s několika žáky. Snaži-
ly 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 PhDr. Petrou  Novotnou a Mgr. Marké-
tou Sychrovou. 
Společnou prací, diskusemi, spoluprací, vzájemnou podporou, empatií, komunikací se chceme pokusit předchá-
zet všem problémům současné doby. 
 
Školní metodik prevence dokončil Studium pro výkon specializovaných činností závěrečnou prací týkající se 
domácího násilí a závěrečnými zkouškami dne 14. 6. 2019. V rámci časových možností se aktivně zúčastňuje 
všech možných konferencí a seminářů tykající se této problematiky. 
Všechny metodické pokyny pro řešení krizových situací jsou všem kolegům k dispozici ve sborovně v papírové 
podobě, včetně minimálního preventivního programu. 
Již druhým rokem jsme přihlášení do tzv. systému preventivních aktivit, VINSPI, který se školní metodik preven-
ce snaží pravidelně doplňovat, bohužel, spolupráce s mnohými kolegy je velmi složitá, nespolupracují a v silách 
školního metodika prevence není, aby všechny preventivní aktivity, které vyplývají z učiva, podchytil nebo 
z třídních knih vypisoval sám. 
Odebíráme pravidelně časopis Prevence. 

 

Jana Sedláčková 



  

Zpráva o činnosti metodika informačních a komunikačních technologií za školní rok 2018/2019 

Metodik ICT: Mgr. Tereza Pernicová 
 
Koordinátor informačních a komunikačních technologií v tomto školním roce spolupracoval s ostatními vyučují-
cími při realizaci činností směřujících k zajištění výuky. Svojí činností naplňoval plán práce metodika a koordiná-
tora informačních a komunikačních technologií.  
Metodik ICT plnil ve školním roce 2018/2019 následující záležitosti:  
 
Výuka 

- ve spolupráci s Mgr. Petrem Jedlinským prováděla kontrolu tematických plánů předmětu IKT 
- prováděla proškolení studentů prvních ročníků na téma školní síť, školní mail, možnosti školních účtů, 

přihlašování a bezpečnost školní wifi 
- prováděla proškolení studentů na Domově mládeže ohledně přihlašování a bezpečnosti na síti 
- starala se o kopírku na chodbě (doplňování papíru, toneru, opravy závad…).  

 
Správa ICT 

- ve spolupráci se správcem sítě Mgr. Martinem Korbelem a technikem Františkem Skácelem zabezpe-
čovala běžný provoz ICT, konzultovala nezbytné úpravy pro fungování školní sítě 

- zabezpečila instalace odborných programů pro výuku (Zoner Phoro Studiu X, AutoCAD, …) 
- sleduje zabezpečení záloh dat pracovníků školy  
- provedla fyzickou kontrolu zařízení ICT (včetně návrhů na vyřazení techniky) 
- vkládala příspěvky na školním webu a dále je zpracovávala 
- podílela se na zabezpečení provozuschopnost zařízení ICT 
- došlo k zakoupení a instalaci nových počítačů do multimediální učebny v rámci nezbytné obnovy 

hardwarového vybavení 
-  zabezpečovala provoz ICT techniky pro další školní akce (přednášky, školení) 

 
 
Další vzdělávání 

- provedla proškolení učitelského sboru na téma Google Disk a jeho využití, sdílení dokumentů 
- dle momentální situace poskytovala konzultace ostatním pedagogickým pracovníkům 
- účastnila se seminářů DVPP s různou tématikou (Možnosti využití aplikací MS Office 365, Nebezpečné 

techniky komunikace spojené s ICT, Podpora výuky digitální fotografie) 
 
 

Tereza Pernicová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za školní rok 2018/2019 

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. 
 
EVVO v rámci gymnázia přispívalo k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí. Výuka EVVO problematiky 
probíhala v rámci hodin biologie, geografie a chemie. Okrajově v hodinách matematiky, fyziky a jiných. 
Koordinátor EVVO spolupracoval s některými členy komise životního prostředí MÚ Jevíčko a s členy MÚ Jevíčko. 
 
V rámci EVVO proběhly dvě přednášky na téma šetrné cestování v rámci udržitelného rozvoje a chování 
studentů v konfliktních oblastech (listopad, prosinec). 
 
Velkou akcí, která navazovala na celorepublikové uklízení odpadků, byl Ekoden v Jevíčku. Akce se účastnili 
všichni studenti kromě čtvrtých ročníků. Studenti sbírali odpad na katastru obce Jevíčka. Bylo nasbíráno několik 
traktorových vleček odpadu – akce proběhla za pomoci vyučujících Gymnázia Jevíčko a zaměstnanců MÚ 
Jevíčko. 12. 5. 2019 (organizoval Wiltsch). 

 

 

 

 
 

Adam Wiltsch 

 



  

Zpráva o zahraniční spolupráci za školní rok 2018/2019 

Mgr. Petr Veselka 
 
Výlety do zahraničí 
Ve čtvrtek 26. 10. 2018 se uskutečnil jednodenní zájezd do Vídně – možnost podívat se do města, které má 
jedno z nejbohatších historických center, využili i studenti Gymnázia Jevíčko a podzimní prázdniny si okořenili 
účastí na již tradičním zájezdu pořádaném PaeDr. Vladimírem Macků. První zastávkou byl kolem deváté hodiny 
krásný zámek, zařazený do světového dědictví UNESCO,  Schönbrunn s rozsáhlým parkem, mnoha fontánami a 
sochami. Na kopci nad velkým komplexem se nachází Gloriet, odkud je vidět velká část Vídně. Po procházce 
centrem města účastníci zájezdu opět nasedli do autobusu a zamířili do zábavního parku Prater, kde utratili 
poslední eura a překonali svůj strach z různých atrakcí. Z ruského kola byl opravdu krásný výhled na celou Ví-
deň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V říjnu 2018 zorganizoval Mgr. Luděk Rygl společně s Mgr. Lukášem Müllerem, Ph.D. Sedmidenní pobyt studen-
tů 3. ročníku lycea na waldofské škole v Coburgu v Bavorsku. Dorozumívacím jazykem byla angličtina. Naši stu-
denti bydleli v rodinách žáků waldorfské školy. Lyceáni se účastnili několikrát hodin angličtiny a epochové výuky 
biologie, která byla vedena v angličtině a němčině, museli aktivně spolupracovat se svými německými vrstevní-
ky. Během pobytu vystoupili se dvěma písničkami na slavnosti školy před všemi žáky a rodiči. Obě strany měly 
radost z nově navázaných přátelství, která trvají dodnes. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

V neděli 24. března 2019 se 40 studentů prvních a druhých ročníků vydalo se na cestu do Velké Británie, aby se 
zúčastnilo jazykového kurzu. Po dlouhé cestě je přivítalo město Bath a s ním jeho původní římské lázně, 
terasovité kruhové domy s názvem The Circus a všeobecně dobrá nálada mezi lidmi na malebném náměstí. 
Večer byli všichni ubytováni do hostitelských rodin, u kterých strávili celý týden. V úterý dopoledne žáci 
absolvovali první hodiny výuky anglického jazyka pod vedením lektorů Jamieho a Geoffa. Odpoledne se vydali 
po stopách krále Artuše do města Glastonbury a poté si prohléhli Wellskou katedrálu. Ve středu po vyučování 
vyrazili shlédnout jednu z největších turistických atrakcí a to zvláštní uskupení kamenů Stonehenge. Po nákupu 
suvenýrů došlo ještě na prohlídku gotické katedrály v Salisbury. Čtvrtek byl posledním dnem výuky angličtiny, 
lektoři se rozloučili s žáky procházkou po městě Bath. Poté byla na programu prohlídka námořní lodi SS Great 
Britain v Bristolu. Odpoledne se neslo v duchu nákupů. Večer se všichni vrátili k hostitelským rodinám a sbalili si 
věci na cestu domů. Vrcholem zájezdu byl celý pátek strávený v Londýně, hlavním městě Velké Británie. Všichni 
měli možnost prohlédnout si turisticky zajímavá místa, nakoupit si suvenýry, ochutnat britské pochoutky a 
poslouchat hudbu pouličních umělců. Po týdnu nabitém studiem, výlety a poznáváním nastal čas vrátit se domů 
a podělit se o zážitky se svými nejbližšími.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 Ho-
landsku. Zájezd se uskutečnil od 22. do 27. dubna 2019. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Veselka 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zpráva o činnosti domova mládeže za školní rok 2018/2019 

Vedoucí vychovatelka: Věra Vafková  
Vychovatelky: Iveta Blahová, Darina Gnipová, Zuzana Machorková 
Bezpečnostní pracovník: Veronika Musilová, Růžena Koudelková                
Uklizečka: Zoja Berkyová 
 
Na počátku školního roku bylo na domov mládeže přihlášeno 63 žáků, později se počet ustálil na 66 žácích. Byli 
rozděleni do tří výchovných skupin a ubytováni většinou v pokojích se samostatným sociálním zařízením. Mi-
mořádně ubytovaní využili pokoje se společným sociálním zařízením ve II. poschodí vlevo. Úvazek pedagogic-
kých pracovníků -3,0 bezpečnostní pracovník – 1,0 
 
Pravidelné kroužky 
Posilovna – 2x týdně 1,5 hodiny, otevřeno celkem 60 x, nejvyšší návštěvnost Pavlík Jakub, Chyba Pavel, Jansa 
Jakub, Waltová Amálie. Průměrná návštěvnost 9-11 osob na cvičební jednotku.  Kroužek navštěvovali ubytova-
ní, ale i ostatní žáci gymnázia /Marek, Jurka, Spíchal, Krejčí/. 
Sauna – od listopadu do dubna byla na domově puštěna 1x týdně sauna /17x/. nejvyšší návštěvnost zazname-
nali Mareš Miroslav, Maixner Jonáš, Pavlík Jakub, Zavadilová Linda, Nárovcová Anežka. 
Knihovna – během celého školního roku byla otevřena 18 x pro všechny, 2 x na individuální žádost ubytova-
ných, žáci mají největší zájem o literaturu doporučenou k četbě vyučujícími a materiály k seminárním pracem a 
odpočinkovou četbu. Celkem půjčeno 83 knih. Knižní fond bohužel nebyl v letošním školním roce obohacen o 
nové tituly. 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 i jiných 
hrách utužovali kamarádství i tělesnou zdatnost a poznávali se navzájem. 
Jentak – novinkou v letošním roce byl diskuzní klub, kde žáci sami volili různá témata k hovorům a debatám. 
Uskutečněno bylo celkem 18 večerů s tématy, které ubytované zajímají. /volby, třídění odpadu, hudba, konspi-
rační teorie, konzumace alkoholu, diety, mimozemské civilizace, nebezpečné mobilní aplikace, pocit neúspěchu, 
sny a další/. Průměrná návštěvnost 7 – 9 žáků.  
Stolní a společenské hry -  o různé hry je mezi žáky tradičně zájem zejména v podzimních a zimních měsících, 
ubytovaní si je půjčují na pokoje.  Vlastníme také několik her logických a množství hlavolamů. /oslava Dne moz-
ku/.  

 

 
 

V podzimních měsících byly uskutečněny turnaje ve stolním tenise, stolním fotbálku a šipkách. Zápolení trvalo 
skoro jeden měsíc a zúčastnilo se celkem 11 ubytovaných, někteří ve více disciplínách.                                                                                                              
Hodnocení úklidu na všech pokojích i ve společných prostorách je prováděno denně. Výsledky pokojů nejsou 
špatné, pravidelný úklid neplní pouze jednotlivci. Před vánočními svátky navíc proběhla soutěž o vánoční vý-



  

zdobu na pokojích. Podle předem daného rozpisu se ubytovaní starají i o společné prostory, kuchyňky a lednice. 
Pečlivě dbáme na třídění odpadu. Ceny za tyto soutěže i podzimní turnaje vždy věnuje SRPSŠ. 
Aktivity spojené s vánočními svátky -  výroba adventního věnce, zdobení stromečku, již čtvrté vánoční rozjímá-
ní, vánoční pečení perníčků a slavnostní večeře ubytovaných a vychovatelek spojená se společenskou hrou 
všech přítomných. 

 

 

 
Další akce a činnosti 
Vycházky do okolí Jevíčka (Muřinoh a Krchomilka), ke studánce, výstup na městskou věž s výkladem, ekologický 
úklid pokojů i brigáda na úpravu okolí domova ke Dni Země, tradiční zhotovení kotiliónků do tanečních. Hráli 
jsme minigolf pod střechou, vědomostní pexeso, 2x se uskutečnil den překonávání Interrekordů – vytvořeno 
celkem pět nových rekordů v netradičních disciplínách, velikonoční rozjímání s historickými zvyky, recepty, 
zdobením vajec a čokoládovou fondue. Vytvářeli jsme výzdobu z ruliček od toaletního papíru, zhotovili mandaly 
z přírodního materiálu, mapovali území pro humanitární organizaci „Mapathon“ ve spolupráci s p. Plechem. Na 
domově proběhla také beseda s p. Wiltschem o Skotsku a beseda se záchranářem s ukázkami. Jeden večer byl 
věnován zdravé výživě a alternativnímu stravování vůbec /ukázky receptů, jídel, jejich příprava, nákupy, do-
stupnost potravin apod./ 



  

Ubytovaní jsou vedeni k šetření energiemi i vodou /používání mikro-
ventilace na oknech/, používání makulatury /papír popsaný z jedné 
strany/ i k šetření potravinami. Tady se naše snažení moc nedaří, při 
měsíčním čištění ledniček se opět jako vloni vyhodilo množství potra-
vin, které nikomu nepatří. Domov mládeže opět získal finanční dotaci 
z grantového programu města Jevíčko, a tak se již uskutečnilo plavání 
v bazénu, návštěva horolezecké stěny a dvakrát byly naše dívky 
s vychovatelkou Machorkovou v keramické dílně, kde si udělaly krásné 
výrobky, které byly následně v peci vypáleny.  

 

 
Ubytované různou formou informujeme také o výročích a významných dnech, využíváme nástěnné noviny i 
osobní komunikaci.   
Humanitární  akce - Srdíčkový den – 4. 12. 2018 vybráno a odesláno 20 221,- Kč. 
Konec školního roku jsme oslavili společným večerem s opékáním párků a sýrů na koupališti.  
 Výchovná práce s ubytovanými žáky vychází ze zpracovaného školského vzdělávacího programu, na ten nava-
zuje roční časový plán a dále měsíční plány jednotlivých vychovatelek. Vychovatelky se vzdělávají formou samo-
studia 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. 
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 

   
28. 1. 2019 – kontrola VZP ČR – kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a 
výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného, 
zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech 
5. 6. 2019 – kontrola odboru školství Pardubického kraje – kontrola čerpání prostředků přidělených ze státního 
rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání v roce 2019 a dodržení účelovosti při čerpání těchto prostředků 
Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.  



  

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

Účelový znak UKAZATEL v Kč 

 
 

33038 
33166 
33353 

 
 
 
 
 
 
 

33063 
 
 

30000 
 

12000 
 
 
 

Příspěvek na provoz 

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:                                                  - odvody ZP, SP  

 - FKSP  
 - ostatní NIV 
  

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekun-
dárnímu vzdělávání - Šablony  
 
ÚP - Operační program Zaměstnanost 
 
ČNFB - „Začínáme!“ - První setkání v Coburgu 
 
B) Neinvestiční dotace z ÚSC 
Příspěvek na provoz 
Příspěvek od města Jevíčko 
Příspěvek od obce Úsobrno 

17 314 223,92 
 

18 618,00 
7 700,00 

16 388 864,00 
11 752 153,00 

165 000,00 
4 471 711,00 
4 051 832,00 

235 043,00 
184 836,00 

 
345 139,92 

 
 

538 902,00 
 

15 000,00 
 

2 301 474,75 
2 238 074,75 

61 400,00 
2 000,00 

 
Neinvestiční dotace celkem 19 615 698,67 

Druh činnosti PŘEHLED HOSPODAŘENÍ v Kč 

Hlavní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplňková 

Výnosy celkem  
 - dotace celkem 
 - vlastní příjmy  
 - čerpání fondů 
    z toho:   

- fond investic  
- fond odměn 
- rezervní - peněžní dary 

 
Náklady celkem  
 - přímé  
 - provozní 
 - soutěže (Matematický klokan, AJ) 
 - Excelence středních škol 
 - Šablony 
 - Operační program Zaměstnanost 
 - město Jevíčko 
 - obec Úsobrno  
 
Hospodářský výsledek HČ 
 
Výnosy celkem  
Náklady celkem 
 
Hospodářský výsledek DČ  

23 721 323,63 
19 615 698,67 

3 792 278,95 
313 346,01 

 
164 097,00 

60 000,00 
89 249,01 

 
23 750 245,52 
16 388 864,00 

6 387 621,60 
7 700,00 

18 618,00 
345 139,92 
538 902,00 

61 400,00 
2 000,00 

 
-28 921,89 

          
997 381,87 
968 459,98 

 
28 921,89 

Hospodářský výsledek celkem za rok 2018 0,00 



  

Stav peněžních fondů: v Kč  

a) fond odměn       75 000,00 

b) fond rezervní       224 978,41 

c) fond investic  739 839,98 

Nařízený odvod z odpisů (zákon č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 6b) 291 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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 a FCht Univerzity Pardubice.  
 
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 realizo-
ván 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 ob-
dobí poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin a 16 hodin - Matematická gramot-
nost. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělá-
vání 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 sebevzdělá-
vání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu 
účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj do-
vedností, 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 vzdě-
lávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazyko-
vých 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 napo-
moci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů da-
ných 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  
- Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice (Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.) 
- 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 2018/2019:  

Andrea Haderová, předsedkyně   Jitka Štindlová  Ivana Čapková   
Jiří Navrátil    Ing. Petr Janíček  Martina Havlíčková 
Renata Konečná    Rudolf Beran   Mgr. Miroslav Šafář   
Jana Lexmaulová, hospodářka  Marie Vystavělová Martina Zatloukalová  
Mgr. Alena Popelková   Iveta Fojtů  Vítězslav Schich   
Mgr. Hana Kouřilová, jednatelka  Irena Řehořová  Iveta Hélová 
Markéta Krejčí     Martina Zikmundová  Jarmila Němcová 
Marie Waldhauserová 

SRPS podporuje činnost gymnázia ve všech oblastech a snaží se o z lepšení informovanosti na veřejnosti o mož-
nostech 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  1R 2R 3R 4R Suma  Disp.  

Jazyk a jazyková komunikace         +7 

Český jazyk a literatura    3 4 4 4 15  +3 
Anglický jazyk     4 4 3 5 16  +4 
Další cizí jazyk1     3 3 3 3 12  +0 
 
Matematika a její aplikace          +6 

Matematika     4 4 4 4 16   
 
Člověk a příroda            +7 

Fyzika      3 2 3 2   10 
Chemie      3 3 2 -   8 
Biologie      2 3 2 2   9 
Geografie     2 2 2 -   6 
 
Člověk a společnost           

Základy společenských věd   1 1 2 2   6  
Dějepis      2 2 2 -   6 
 
Člověk a svět práce          +1 

           
Umění a kultura2           +0 

Hudební výchova     2 2 - -   4 
Výtvarná výchova    2 2 - -   4 
 
Člověk a zdraví           +1 

Tělesná výchova     2 2 2 2   8 
 
Informatika a informační a komunikační technologie       +0 

Informační a komunikační technologie    2       2 - -   4    
 
Volitelné předměty3           +4 

Volitelný předmět 1    - - 2 2   4 
Volitelný předmět 2    - - 2 2   4 
Volitelný předmět 3    - - - 2   2 
Volitelný předmět 4    - - - 2   2 
 

Celkem      33      34      33 32 132,0  +26 
 

                                                           
1 Student si volí již v prvním ročníku jeden ze tří nabízených 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  Disp.  

Jazyk a jazyková komunikace   

Český jazyk a literatura    3 4 4 4 15  +3 
Anglický jazyk     5 5 4 5 19  +7 
Další cizí jazyk4     3 3 3 3 12  +0 
Cizí jazyk 3     - - - 2 2  +2 
Latina      - - 2 2 4  +4 
 
Matematika a její aplikace          +2 

Matematika     3 3 3 3 12   
 
Člověk a příroda            +2 

Fyzika      2 2 2 -   6 
Chemie      2 2 2 -   6 
Biologie      2 2 2 -   6 
Geografie     2 2 2 -   6 
 
Člověk a společnost           

Základy společenských věd   2 2 2 2   8  
Dějepis      2 2 2 2   8 
 
Člověk a svět práce          +1 

           
Umění a kultura5           +0 

Hudební výchova     2 2 - -   4 
Výtvarná výchova    2 2 - -   4 
 
Člověk a zdraví           +1 

Tělesná výchova     2 2 2 2   8 
 
Informatika a informační a komunikační technologie       +0 

Informační a komunikační technologie     2       2 - -   4    
 
Volitelné předměty6           +4 

Volitelný předmět 1    - - 2 2   4 
Volitelný předmět 2    - - 2 2   4 
Volitelný předmět 3    - - - 2   2 
Volitelný předmět 4    - - - 2   2 
 

Celkem      32      33      34 33 132,0  +26 
 
 

                                                           
4 Student si volí již v prvním ročníku jeden ze tří nabízených jazyků 
5 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 



  

UČEBNÍ PLÁN KOMBINOVANÉHO LYCEA – TECHNICKÉ 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 technologie  2 2 2 0 6 0 

Ekonomie 0 0 0 3,5 3,5 0,5 

Matematika a aplikovaná matematika 0 0 0 5 5 1 

Moduly-stavební vzdělávání 0 0 4 0 4 0 

Technické kreslení 0 0 2   2 0 

Deskriptivní geometrie 0 0 2 0 2 0 

Informační technologie 0 0 0 2 2 0 

Fyzika v zaměření  0 0 0 2 2 0 

Celkem za ročník  33,5 33,5 33 29 129 26 

 

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



  

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 technolo-
gie  

2 2 2   6  0 

Ekonomie  0  0 0 3,5 3,5 0,5 

Matematika a aplikovaná matemati-
ka 

 0  0   5 5 1 

Modul-matematika2-stereometrie a 
deskriptivní geometrie 

 0  0 1   

4 

 0 

Moduly-fyzika1-Akustika  0  0 0,5    0 

Moduly-fyzika 2- Optika  0  0 0,5    0 

Moduly-biologie  0  0 1    0 

Moduly - chemie2-Výpočty     1    0 

Biologie a ekologie  0  0  0 4 4 1 

Chemie v zaměření  0  0  0 4 4 1 

Celkem za ročník  33,5 33,5 31 31 129 26 

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



  

 
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019.  
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne  11. 10. 2019 
V Jevíčku 2019 


