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Slovo úvodem 

 

Školní rok 2019/2020 byl poznamenán celosvětovou krizí související s nemocí Covid – 19. 2. pololetí školního roku 

se téměř celé odehrávalo formou distanční výuky. Žáci k distanční formě výuky přistupovali velmi zodpovědně, 

plnili zadané úkoly v požadované kvalitě a včas, za což jim patří velký dík ze strany učitelů. Distanční forma výuky 

kladla vyšší nároky také na pedagogické pracovníky, příprava takové výuky zabírá výrazně více času a její zpětné 

hodnocení ve vztahu k žákům není zcela objektivní. Proto i učitelům patří poděkování za vynikající zvládnutí celé 

obtížné situace. Velkou měrou k hladkému průběhu distanční výuky přispěl také vstřícný postoj rodičů a jejich 

podpora. 

V 1. pololetí, které mělo ještě tradiční charakter, se odehrálo množství akcí určených jak pro žáky základních škol, 

tak pro širokou veřejnost. Žáci naší školy byli také úspěšní v různých soutěžích a olympiádách, je velká škoda, že 

vzhledem k situaci nemohli pořadatelé uspořádat vyšší kola soutěží, jistě bychom se radovali ze skvělých umístění 

našich žáků i v krajských či celostátních kolech. 

Do nového školního roku vstupuje Gymnázium Jevíčko se zcela novou vizuální identitou a novými webovými 

stránkami. Sloganem naší školy se stalo: Společně dokážeme…cokoliv. V době koronakrize se ukázalo, že jde o 

slogan pravdivý. Společně dokážeme zvládnout každou krizi. Děkujeme všem. 

 

Ve školním roce 2020/2021 bude na gymnáziu 12 tříd, z toho 8 tříd čtyřletého gymnázia a 4 třídy kombinovaného 

lycea. 

Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali 

žákům ve školním roce 2019/2020, 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 

kombinovaného lycea studovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 209 žáků. Škola má vlastní domov mládeže a 

školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, odborné učebny estetické 

výchovy, přírodních věd, cizích jazyků, laboratoře fyziky a chemie, aula, tělocvična, studentská klubovna, 

multimediální učebna, školní knihovna, bufet. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. Pro 

tělesnou výchovu je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a velké hřiště pro atletiku.  

 

Informace o škole (situace k 30. 9. 2019)  

Gymnázium  Čtyřleté Lyceum Celkem  

Počet tříd  8 4 12 

Počet žáků na třídu 21,5 9,25 17,41 

Kapacita školy 240 120 360 

Využití kapacity v (%) 71,66 30,83 58,06 

 

Zřizovatel:    Pardubický kraj  

Ředitel:     Mgr. Lucie Škvařilová  

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jiří Janeček  

Výchovný poradce:   Mgr. Dita Šponerová  

Koordinátor EVVO:   Mgr. Lenka Jedličková  

Koordinátor ŠVP:   Mgr. Lucie Škvařilová  

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 2019/2020 pracovalo ve škole celkem 51 zaměstnanců, z toho 33 učitelů, 4 vychovatelé domova 

mládeže, 2 bezpečnostní pracovníci domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí školní 

jídelny, správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 6 kuchařek, 2 uklízečky.  



 

+420 461 327 805                                    Gymnázium, Jevíčko, 

info@gymjev.cz                                      A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko www.gymjev.cz 

Přehled pracovníků gymnázia ve školním roce 2019/2020

Pedagogičtí pracovníci gymnázia: 

Bc. Natálie Aguilarová       učitelka (0,33) 

Hana Danihelová        asistentka pedagoga 

(0,89) 

Laura De Luca        asistentka pedagoga 

(0,75) 

Mgr. Luděk Dobeš učitel (0,10) 

Mgr. Lenka Horníčková učitelka (0,45) 

Mgr. Lenka Hrbáčková učitelka  

Mgr. Josef Huf učitel 

Mgr. Helena Hufová učitelka 

Mgr. Jiří Janeček učitel, ZŘ 

Mgr. Jana Janečková učitelka  

Mgr. Lenka Jedličková učitelka 

Mgr. Petr Jedlinský učitel (0,19) 

Mgr. Hana Korbelová učitelka (MD) 

Mgr. Kamila Kučerová učitelka (0,33) 

Mgr. Jiří Linhart učitel 

PaedDr. Vladimír Macků učitel (0,48) 

RNDr. Lukáš Müller, Ph. D. učitel 

Mgr. Ilona Ošlejšková učitelka 

Mgr. Tereza Pernicová učitelka 

Mgr. Jindřiška Polišenská učitelka (0,10) 

Mgr. David Plech učitel (0,95) 

Mgr. Jana Rajsová učitelka (0,48) 

Mgr. Luděk Rygl učitel  

Mgr. Petr Sedlák učitel (0,57) 

Mgr. Jana Sedláčková  učitelka, ŠMP  

Tomáš Svoboda  učitel (0,67) 

Mgr. Lucie Škvařilová učitelka, Ř 

Mgr. Dita Šponerová učitelka, VP 

PhDr. Zdeňka Valčíková učitelka 

Mgr. Marian Velešík učitel (0,81) 

Mgr. Petr Veselka učitel 

Mgr. Tereza Zahradníková učitelka, (MD) 

Mgr. Jindřich Žižka, Ph.D. učitel (0,43) 

 

Provozní pracovníci gymnázia:  

Mgr. Zuzana Hrazděrová hlavní účetní 

Marcela Linhartová mzdy, personalistika 

Jan Zikmund  správce budov 

Pavlína Kochová  uklízečka 

Irena Ženožičková uklízečka (0,75) 

 

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) 

Lenka Hrazděrová pom. kuchařka 

 

Pracoviště   FO PO 

Škola – učitelé 33 23,53 

Škola – ostatní 5 04,75 

DM - vychovatelé 4 03,15 

DM - ostatní 2 01,00 

Školní jídelna 7 06,93 

Celkem 51,0 39,36 

 

Školní jídelna   

0,50 úvazku – doplňková činnost 

 

 

 

 

mailto:info@gymjev.cz


 

  

Přehled žáků ve třídách 

(situace k 1. 10. 2019) 

Třída Třídní profesor  
Skutečný 

počet žáků 
Chlapci Dívky 

1A Zděnka Valčíková 17 6 11 

2A Lenka Jedličková 26 6 20 

3A Josef Huf 18 1 17 

4A Petr Veselka 18 4 14 

 G4 humanitní 79 17 62 

     

1B Jiří Linhart 28 9 19 

2B Ilona Ošlejšková 24 8 16 

3B Helena Hufová 19 8 11 

4B Tereza Pernicová 22 13 9  

 G4 všeobecné 93 38 55 

 G4 celkem 172 55 117 

     

1L David Plech 9 2 7 

2L Lenka Hrbáčková 9 6 3 

3L Jana Sedláčková 10 3 7 

4L Lukáš Müller 9 5 4 

 Kombinované lyceum 37 16 21 

     

 Gymnázium Jevíčko 209 71 138 

 

Průměrný počet žáků/třída: 209:12=17,42 

Využití kapacity školy v %:  (209:360).100% = 58,1% 



 

  

Údaje o přijímacím řízení 

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 čtyřletého 

gymnázia byli přijímáni žáci, kteří v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky získali v prvním kole 

minimálně 35 bodů ze 100 možných, 30 bodů pro ostatní obory. Do výsledků se započítávaly body za prospěch na 

ZŠ, účast v soutěžích, olympiádách a mimoškolní aktivity. Ve druhém kole byli uchazeči přijímáni na základě 

prospěchu ze ZŠ.  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu 

G čtyřleté 85 103 38 

Kombinované lyceum 20 20 9 

Veřejnosprávní činnost 2 2 0 

 

Uchazeči o studium byli přijímáni na základě přijímacích testů organizovaných společností CERMAT. Do čtyřletého 

gymnázia byli přijímáni žáci, kteří uspěli v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky, získali po 

započítání bodů za studium a soutěže v prvním kole 35 bodů z možných 100, do kombinovaného lycea a 

veřejnosprávní činnosti 30 bodů. Do výsledků se započítávaly body za prospěch na ZŠ, účast v soutěžích, 

olympiádách a mimoškolní aktivity. Ve druhém kole byli uchazeči přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ.  

 



 

  

Výsledky vzdělávání žáků  

Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 prospělo s vyznamenáním 81 žáků, prospělo 123 žáků, neprospěli 3 

žáci.  Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,607.  

Ve školním roce 2019/2020 maturovaly tři třídy čtyřletého studia – dvě třídy gymnázia a jedna třída 

kombinovaného lycea. Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 49 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek 

uvádí následující tabulka:  

 

Třída Počet žáků Prospělo/neprospělo v profilové části 

MZ 

Prospělo/neprospělo ve spol. části 

MZ 

4. A 18 18/0 18/0 

4. B 21 21/0 21/0 

4. L 9 9/0 9/0 

Celkem  48 48/0 48/0 

 

Po podzimním termínu maturitních zkoušek prospělo všech 48 žáků. 

Výsledky maturitních zkoušek: 

4. A průměrná známka 1,83, vyznamenání 6 

4. B průměrná známka 1,63, vyznamenání 12 

4. L průměrná známka 2,04, vyznamenání 1 

 

Přehled prospěchu ve školním roce 2019/2020 

Třída Třídní profesor Prospěch Vyznamenání 

1. A Zdeňka Valčíková 1,76 6 

1. B Jiří Linhart 1,68 10 

1. L David Plech 1,32 4 

2. A Lenka Jedličková 1,61 6 

2. B Ilona Ošlejšková 1,35 15 

2. L Lenka Hrbáčková 2,32 11 

3. A Josef Huf 1,55 6 

3. B Helena Hufová 1,46 10 

3. L Jana Sedláčková 1,56 2 

4. A Petr Veselka 1,66 6 

4. B Tereza Pernicová 1,47 12 

4. L Lukáš Müller 2,34 2 

Celkem  1,61 81 

 

 

  



 

  

Zpráva o činnosti komise českého jazyka a literatury za školní rok 2019/2020 

Předseda komise: Zdeňka Valčíková 

Členové komise:  Lenka Hrbáčková, Ilona Ošlejšková, Jana Sedláčková 

 

Exkurze 

Návštěva městské knihovny - gymnázium i v tomto školním roce spolupracovalo s Městskou knihovnou v Jevíčku. 

Žáci prvních ročníků se v říjnu seznámili s knižním fondem knihovny, on-line katalogem pro orientaci ve fondu 

knihovny a s pravidly půjčování knih. Žáci se naučili pomocí katalogu knihy vyhledávat. 

 

Soutěže 

Ústřední (celostátní) a krajská kola 

V listopadu se studenti jevíčského gymnázia již tradičně zúčastnili 

recitační soutěže Pardubické poetické setkání. V I. kategorii (do 16 let) 

soutěžila Eliška Mauerová a Anna Vymětalová. Eliška Mauerová obsadila 

2. místo (1. místo uděleno nebylo). Ve II. kategorii (do 18 let) recitovala 

Natálie Finsterlová a také získala 2. místo. 

 

Okresní, oblastní a školní kola 

Jan Hader,  třída 4.B  - Olympiáda v 

českém jazyce, II. kategorie – 1. místo ve 

školním kole, 1. místo v okresním kole 

Kateřina Grulichová, třída 1.B  - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 2. místo 

ve školním kole, 5. místo v okresním kole. 

 

Akce pro žáky školy a projekty                                                                                     

Divadelní představení v divadle Polárka 

v Brně - rezervaci zajistila J. Sedláčková. 

Žáci 3.A, 3.B a 3.L viděli v říjnu 

představení Naše třída, žáci 2.A, 2.B jeli v 

prosinci na hru Vnitřní nepřítel a žáci 1.A 

a 1.B zhlédli v lednu představení 

Prezidenti. 

 

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 a I. Ošlejšková. Soutěž byla vyhlášena pro žáky 8. a 9. tříd okolních základních škol. 

Zúčastnilo se 20 žáků, na práci měli 4 hodiny, hodnotila se originalita, výtvarné zpracování a celkový dojem z 

vytvořeného fantasy příběhu. Porotkyně neměly vůbec jednoduchou práci, neboť všechny příběhy měly velmi 

vysokou úroveň. Vítězkou se stala Simona Šnoblová (ZŠ Jevíčko), 2. místo obsadila Julie Kouřilová (ZŠ Jevíčko) a 

na 3. místě skončila Zuzana Buňatická (ZŠ Velké Opatovice). Porota také udělila cenu za originalitu. Tu získala 

Lucie Budigová (ZŠ Velké Opatovice).   

 

V listopadu a lednu vyučující 

českého jazyka a literatury 

připravili prezentaci tohoto 

předmětu na Dnech 

otevřených dveří.  

V únoru byly pro žáky 9. tříd 

základních škol uspořádány 2 

přípravné kurzy na přijímací 

zkoušky z českého jazyka. 

Příprava kurzů – L. Hrbáčková, 

I. Ošlejšková, J. Sedláčková a Z. Valčíková. 

 

E. Mauerová, A. Vymětalová,  
N. Finsterlová 

 

J. Hader - 1. místo v okresním 

kole OČJ 

 

Naše třída, divadlo Polárka 

 

Vítězové soutěže Vytvoř si svůj komiks 

 

Vytvoř si svůj komiks 



 

  

 

 Maturitní zkoušky 

Ve státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury maturovalo 

49 žáků ze tří tříd – 4. A, 4. B, 4. L. Zkoušející u ústní zkoušky byly J. 

Sedláčková a Z. Valčíková. 1 žákyně neprospěla v didaktickém testu. 

Průměrný prospěch maturitních zkoušek z českého jazyka a 

literatury byl 1,979. 

 

 

Další činnost komise 

Všechny členky komise byly zapojeny do projektu APIV (Podpora 

společného vzdělávání v pedagogické praxi) a zúčastnily se 

následujících seminářů a webinářů: Podpora při vzdělávání 

studentů s poruchou autistického spektra – listopad, Postavení asistenta pedagoga ve školském systému – 

prosinec, Komunikace rodina – škola (3 webináře) – duben a květen. 

L. Hrbáčková se dále vzdělává v rámci DVPP v oblasti waldorfské pedagogiky. 

Vyučující českého jazyka mohou získávat nové poznatky z časopisů Host a Český jazyk a literatura. Členové komise 

v průběhu roku konzultovali činnost na společných schůzkách. Řešila se hlavně problematika společné části 

maturitní zkoušky, organizace olympiády a zapojení do dalších soutěží. 

           Zdeňka Valčíková 

 

  

 

Maturitní zkoušky z ČJL ve třídě 4. A 



 

  

Zpráva o činnosti komise cizích jazyků za školní rok 2019/2020 

Předseda komise: Josef Huf 

Členové komise: Aj - Petr Veselka, Luděk Rygl, Jindřiška Polišenská 

 Nj – Vladimír Macků, Dita Šponerová 

 Fj – Jana Rajsová 

 Rj – Jana Janečková, Vladimír Macků 

 Lj –Lucie Škvařilová 

 

Soutěže 

Ústřední (celostátní) a krajská kola 

Vyšší kola jazykových soutěží kvůli koronavirové krizi neproběhla.  

 

Okresní, oblastní a školní kola 

Kabinet anglického jazyka jako už tradičně připravil okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce, kterého se  

19. 2. 2020 zúčastnilo 10 nejlepších angličtinářů z 5 gymnázií svitavského okresu v kategorii III. A, a nově také 10 

nejlepších angličtinářů z odborných středních škol v kategorii III. C o den později. 

Karol Divald, 1.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 6. 

místo v okresním kole 

Pavlína Navrátilová, 2.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III 

A – 8. místo v okresním kole 

Miroslav Martiš, 2.A – Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 

1. místo v školním kole 

Pavlína Navrátilová, 2.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III 

A – 2. místo v školním kole 

Karol Divald, 1.A - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie III A – 3. 

místo v školním kole 

 

Matěj Krajči, 1.B - Soutěž v ruském  jazyce, kategorie SŠ I – 1. místo 

v školním kole 

Eliška Hrdá, 2.B - Soutěž v ruském  jazyce, kategorie SŠ I – 2. 

místo v školním kole 

Ladislava Peštová, 1.A - Soutěž v ruském  jazyce, kategorie SŠ 

I – 3. místo v školním kole 

Veronika Polcrová, 4.A - Soutěž v ruském  jazyce, kategorie SŠ 

II – 1. místo v školním kole 

  

Tereza Marková, 2.B - Soutěž v francouzském jazyce, kategorie 

III A – 1. místo v školním kole 

Jan Kuchař, 1.A - Soutěž v francouzském jazyce, kategorie III A 

– 2. místo v školním kole 

Beáta Jílková, 2.B - Soutěž v francouzském jazyce, kategorie III 

A – 3. místo v školním kole 

 

Natálie Finsterlová, 3.B – Soutěž v německém jazyce, kategorie III A 

– 1. místo v školním kole 

Francesca Papa, 2.A - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 2. 

místo v školním kole 

Jonáš Binar, 2.A - Soutěž v německém jazyce, kategorie III A – 3. 

místo v školním kole 

 

 

Veronika Sedláčková, 4.A – Certamen Latinum – 1. místo v školním 

kole 

 

 

 

Školní kolo OAJ, P. Navrátilová, M. Martiš, K. 
Divald 

 

Školní kolo ORJ, M. Krajči, L. Peštová, E. 

Hrdá, V. Polcrová 

 

Školní kolo ONJ 



 

  

Akce pro žáky školy a projekty 

Dne 26. října proběhl již tradiční zájezd do sváteční Vídně, který připravil pro studenty V. Macků.   

28. 11.2019 - Den latiny FF UK Praha - série přednášek z historie, literatury, práva apod. doby antiky, zúčastnila se 

Sedláčková Veronika, 4A. 

 

Akce pro veřejnost 

Angliáda 2019 

 
Ve středu 23. října 2019 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing 

House a Oxford University Press Olomouc již šestý ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem 

Angliáda 2019 určená 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 základních škol neutuchá. V letošním roce do 

soutěže se zapojilo 102 žáků z celkem 15 základních škol. Účastníci 

absolvovali test anglického jazyka skládající se ze dvou částí – 

poslechu s porozuměním na úrovni A2-B1 a četby s porozuměním 

také na úrovní A2-B1. Po vyhodnocení testu a sečtení výsledků byli 

nejlepší žáci odměněni hodnotnými cenami od partnerů soutěže, 

každý účastník si také ale odnesl drobnou pozornost a velice cenné 

zkušenosti. Vítězem se stal Vít Dostál  ze ZŠ Jevíčko před Evou 

Polákovou ze ZŠ Boskovice, Sušilova a Tomášem Pospíšilem ze ZŠ 

Brněnec. Mezi základními školami zvítězili žáci 2. ZŠ z Moravského 

Třebové pod vedením paní učitelky ing. Hany Vystavělové velmi 

těsně před ZŠ nám. 9. května, Boskovice a ZŠ Česká Třebová. 

 

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 – 41 žáků – 22 výborně, 15 

chvalitebně, 4 dobře - průměr 1,561 

Profilová část – ústní zkouška- 5 žáků – 1 výborně, 4 chvalitebně 

– průměr 1,833  

Didaktický test i ústní část ve společné části maturitní zkoušky všichni studenti absolvovali úspěšně. Slohová práce 

se nepsala. 

 

Německý jazyk  

Profilová část – ústní zkouška – 3 žáci – 1 výborně, 2 chvalitebně – průměr 1,66 

 

 

Angliáda – zahájení v aule gymnázia 

 

Angliáda – vyhodnocování výsledků 



 

  

Ruský jazyk  

Profilová část – ústní zkouška – 1 žák – 1 výborně – průměr 1,00 

 

Další činnost komise 

Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA, 28. 

ledna 2020 

Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo, kategorie IIIA, 19. 

února 2020 

Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo, kategorie IIIC, 20. 

února 2020 

Soutěž v německém jazyce – školní kolo, kategorie IIIA – 20. 

ledna 2020 

Soutěž v ruském jazyce – školní kolo, kategorie SŠ I a II – 27. 

února 2020 

Soutěž ve francouzském jazyce – školní kolo, 27. února 2020 

Certamen Latinum – školní kolo – 13. ledna 2020 

Petr Veselka, Josef Huf – revize maturitních otázek profilové zkoušky 

Časopis Bridge – předplatné 10 studentů, 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 – PV, LR 

 

 

Metodické semináře  

Josef Huf – Tricked into Speaking, Let‘s get digital with Oxford –  20. 11. 2019, OUP Olomouc 

Josef Huf – Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka – anglický jazyk – NPI ČR Pardubice, 3. 2. 2020 

Jana Janečková  - Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků – 27. 8. 2019, 

Contexta s.r.o., Velké Opatovice 

 

Josef Huf 

  

  

 

Maturitní zkouška z AJ, 4. B 



 

  

Zpráva o činnosti komise matematiky, fyziky a IKT za školní rok 2019/2020 

Předseda komise:  Helena Hufová  

Členové komise:   Lukáš Müller, Tereza  Pernicová, Jiří Janeček, Lenka Horníčková, Jindřich Žižka,  

   Petr Jedlinský, Petr Sedlák, David Plech 

 

Přednášky a exkurze               

Hvězdárna a planetárium Brno – listopad 2019 - exkurze pro žáky 1. A a 1. B, kteří shlédli program “Zrození planety 

Země” (org. PS, LH). 

Hvězdárna a planetárium Brno – prosinec 2019 - 

exkurze pro žáky 3. A a 3. B, kteří shlédli program o 

prvním přistání na Měsíci v 3D podobě, následovala 

prohlídka Exploratoria - výstava velkoformátových 

snímků z vesmíru (org. JŽ, JH). 

  

Soutěže 

Okresní, oblastní a školní kola 

Logická olympiáda – září – říjen 2019 -  účast v 

nominačním kole  kat. C (probíhá online) – 6 studentů 

– M. Borýsek, M. Písek, K. Divald, A. Nechutová, A. 

Becerra, P. Langerová – z 505 soutěžících v rámci 

Pardubického kraje získal M. Borýsek 26. místo a 

postup do krajského kola.                                 

Matematická olympiáda - kategorie A – prosinec 2019 – 

domácí a školní kolo  - 1. místo - Martin Borýsek, 4. B, 

postup do krajského kola. 

Pišqworky - listopad 2019 - oblastní kolo Svitavy – na 

základě výsledků školního kola (říjen 2019) se zúčastnili 2 

týmy:  tým A - M. Borýsek, M. Mareš, P. Chyba, P. Langerová, 

J. Táborský, tým B - N. 

Finsterlová, S. Konečná, 

H. Kopková, A. Otevřelová, 

D. Chlup (org. TP, HH, MV) 

– tým A  - 2.místo a postup 

do krajského kola.            

    

 

 

Ústřední (celostátní) a krajská kola 

Logická olympiáda – listopad 2019 – krajské kolo v Pardubicích – M. Borýsek – 

21.místo ze 45 soutěžících 

Pišqworky – listopad 2019 – krajské kolo v Pardubicích – tým A - M. Borýsek, M. 

Mareš, P. Chyba, P. Langerová, J. Táborský – 5. – 8. místo ze 16 týmů (org. TP, MV) 

Matematická olympiáda – kategorie A - leden 2020 - Martin Borýsek, 4. B –  4. místo v krajském kole – 22 soutěžících 

- příprava Dag Hrubý.  

  

Akce pro žáky školy a projekty 

Matematický klokan – mezinárodní soutěž pro studenty všech ročníků (org. HH) – soutěž byla připravena, avšak 

z důvodů uzavření škol neproběhla.                                                                

Zeměměřičský kurz – září 2019 – třída 2. L - areál TZ Svratouch - studenti vyrábí mapu na základě práce s teodolity, 

nivelačními přístroji a dálkoměry přímo v terénu, studenti zmapovali prostor místního tábora i jeho nedalekého 

okolí, kterou vyvěsili ve třídě (org. LH, LM). 

 

Návštěva hvězdárny Brno 

 

Pišqworky 
 

M. Borýsek - 4. místo MO 

v kraji 



 

  

Polytechnika - Gymnázium Jevíčko zařazeno do projektu 

Implementace krajského akčního plánu II s aktivitou 

„Polytechnika“, naše škola je ve skupině s názvem „hnízda do 

fyziky“ - v rámci projektu bude pořízeno vybavení do fyziky ve 

výši 1 200 000,- Kč, které bude využíváno nejen při výuce fyziky 

na gymnáziu, ale také při projektových dnech a kroužcích pro 

žáky základních škol (podklady připravil J. Janeček ve 

spolupráci s vyučujícími fyziky). 

Sestavování a programování robotů – říjen 2019 - třída 

3. L  (v rámci epochové výuky) - ze stavebnice Fischer 

Technik vzniklo několik zdařilých kousků – např. pásové 

vozidlo, větrný mlýn a další (org. TP). 

Epocha projektivní geometrie – zařazení tématu do 

výuky geometrie ve 2. ročníku lycea. 

  

Maturitní zkoušky 

Matematika – společná část státní maturitní zkoušky – 6 

studentů. 

Matematika – profilová maturitní zkouška – 5 studentů. 

Deskriptivní geometrie – profilová maturitní zkouška – 6 studentů. 

Ikt – profilová maturitní zkouška - 3 studenti. 

  

Další činnost komise 

Matematický klokan – okresní a krajská koordinace soutěže – letos proběhla jen 

příprava soutěže – H. Hufová. 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky do 1. ročníků – H. Hufová, 

L. Müller, T. Pernicová. 

Poskytování konzultací z matematiky, fyziky a informatiky - během školního roku 

– všichni vyučující. 

  

DVPP: 

H. Hufová 

Celostátní setkání učitelů matematiky –„ Jak učit matematiku na SŠ“ – Pardubice, 

září 2019 

APIV projekt - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - Inkluze ve 

vzdělávání – Jevíčko, listopad 2019 

Kolokvium oblastního kabinetu Matematika a její aplikace – program SYPO, 

síťování škol – Litomyšl, březen 2020 

APIV projekt - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - Komunikace rodina – škola – 3 webináře NIDV 

– duben a květen 2020         

T. Pernicová 

APIV projekt - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - Inkluze ve vzdělávání – Jevíčko, listopad 2019 

Marketing na sociálních sítích pro školy – Než zazvoní, s. r. o – Brno, prosinec 2019 

Nové možnosti využití aplikací MS Office 365 ve výuce – KÚ Pardubice, únor 2020 

Marketing a komunikace škol v době krize – webinář Než zazvoní, s. r. o, duben 2020 

APIV projekt - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - Komunikace rodina – škola – 3 webináře NIDV 

– duben a květen 2020 

Lukáš Műller 

Waldorfský seminář – dokončení formou hospitací v epoše matematiky – únor 2020, certifikát „Waldorfský učitel“ 

 

 

Zeměměřičský kurz 2.L 

 

Sestavování robotů - epocha ve 3.L 

 

Maturitní zkouška z IKT, 4.A 



 

  

Jindřich Žižka 

Doplňující pedagogické studium UHK pedagogická fakulta – dokončení červen 2020 

Lenka Horníčková 

Školení „Zadavatel společné části maturitní zkoušky“ – únor a duben 2020   

  

Helena Hufová 

  



 

  

Zpráva o činnosti komise přírodních věd za školní rok 2019/2020 

Předseda komise:  Lenka Jedličková  

Členové komise:   David Plech, Natálie Aguilarová, Tomáš Svoboda 

 

Přednášky a exkurze 

V pátek 17. ledna se konala přednáška o první pomoci, kterou žákům 3. 

ročníků gymnázia a 1. ročníku lycea zprostředkoval Jan Bidmon, člen sboru 

dobrovolných hasičů. Žáci v ní nejen zjistili, co obnáší práce hasiče a jak 

poskytovat první pomoc, ale měli možnost si to také na figurínách sami 

vyzkoušet. 
 

Plánované exkurze do ZOO Zlín-Lešná pro 2. a 3. ročníky a do Moravského 

krasu pro 1. L se z důvodu karantény bohužel nekonaly. 
 

Soutěže 
Ze soutěží se v letošním školním roce, konkrétně 16. října 2019, uskutečnil 

Přírodovědný klokan. Žáci 1. a 2. ročníků v něm změřili své síly ve 

znalostech z fyziky, geografie, matematiky, biologie a chemie. Přední 

příčky obsadili ve výsledkové listině žáci 1. B. Na 1. místě skončil se ziskem 

67 bodů Štěpán Havlíček, 2. místo obsadila s 65 body Klára Kadlecová a 3. 

místo připadlo Matěji Krajčimu s 62 body. 
 

Olympiáda z biologie (kategorie A, B) se kvůli nedostatku zájmu nekonala. Kvůli karanténě se pak neuskutečnila 

ani Olympiáda z chemie. 
 

Akce pro veřejnost 

18. prosince 2019 se konal 6. ročník Mladých přírodovědců aneb Přírodovědecké olympiády. O knižní ceny v ní 

soutěžily tří až čtyřčlenné týmy složené z žáků 8. a 9. tříd základních škol. Na akci se podílela Mgr. Jedličková, Mgr. 

Plech, pan Svoboda a také letošní 4. A, která pomáhala s organizací, vyhodnocováním výsledků a přípravou 

občerstvení. 1. místo obsadil tým ze ZŠ 

Svitavy (Riegrova 4), na druhém místě 

skončila skupina ze ZŠ v Jevíčku a o 3. 

místo se dělila ZŠ Česká Třebová se ZŠ 

Letovice. 
 

Den otevřených dveří se letos konal jako 

každoročně dvakrát – 7. listopadu 2019 

a 16. ledna 2020. Přírodní vědy měly 

stanoviště v učebně biologie a chemie, 

kde si návštěvníci mohli prohlédnout 

pomůcky používané ve výuce, 

shlédnout jednoduché chemické 

pokusy nebo půjčit a vyzkoušet stetoskop. 
 

Návštěvníci Dne pro lyceum, konaného 5. prosince 2019, mohli mimo jiné od 8 hodin shlédnout epochu chemie ve 

2.L pod vedením Mgr. Plecha. 
 

Maturitní zkoušky 

Z biologie a biologie a ekologie letos maturovalo celkem 19 studentů – 7 z nich ukončilo tuto zkoušku s výborným 

hodnocením, 8 bylo chvalitebných, 3 byli hodnoceni dobře a 1 dostatečně. Zkušební komise se skládala jak na 

gymnáziu, tak v lyceu z Mgr. Jedličkové a pana Svobody. 

 

Přenáška o první pomoci 

 

Mladí přírodovědci 



 

  

Úspěšně proběhly také ústní maturitní zkoušky z chemie a 

z chemie v zaměření. Tyto předměty si zvolilo 11 žáků. S 

výborným hodnocením odcházelo 8 z nich, 2 dopadli 

chvalitebně a 1 dobře. Na gymnáziu tvořili zkušební 

komisi Mgr. Jedličková a Mgr. Plech, na lyceu Mgr. Plech a 

RNDr. Müller, Ph.D. 
 

Další činnost komise 

Předmětová komise přírodních věd se v letošním školním 

roce dále věnovala zkvalitňování výuky sdílením nových 

poznatků, nápadů, novinek, pomůcek a námětů. 

Samozřejmostí bylo metodické vedení nově začínajících 

učitelů Bc. Aguilarové a pana Svobody, které jim mělo 

pomoci s gymnaziálním vzděláváním i epochovou výukou 

na lyceu. Rovněž byla zahájena revize, katalogizace a uspořádávání vybavení, sbírek a pomůcek v kabinetu. I v 

letošním školním roce odebírá komise časopis Vesmír a Ochrana přírody. 

 

        Lenka Jedličková 
  

 

Maturitní zkouška z biologie, 4.L 



 

  

Zpráva o činnosti komise společenských věd za školní rok 2019/2020 

Předseda komise:  Lenka Hrbáčková 

Členové komise:   Jana Janečková, Kamila Kučerová, Vladimír Macků, Lukáš Müller, Jana  

   Sedláčková, Zdeňka Valčíková, Ilona Vávrová, Jana Rajsová, Marián Velešík 

 

  

Exkurze, přednášky 

Výstava impresionistů - 3. října zavítali studenti 2. L do Prahy do paláce 

Kinských, kde měli možnost zhlédnout unikátní výstavu mistrovských děl 

francouzských impresionistů. Exkurzi pro studenty připravila Kamila 

Kučerová. 

Poklad Inků - 6. února vyrazili studenti 1. L na brněnské výstaviště, aby 

mohli navštívit světovou výstavu Poklad Inků, která názorně zpracovává 

celou historii osidlování amerického kontinentu. Exkurzi pro studenty 

připravila Kamila Kučerová. 

Beseda s Leo Pavlátem - 23. ledna se v sále jevíčského zámečku konala 

beseda pro studenty 2. ročníku se spisovatelem Leo Pavlátem. Ten do 

Jevíčka zavítal v rámci projektu Rok židovské paměti.   

Soutěže 

Zdravá a nemocná příroda 

Pardubického kraje - na podzim 2019 byl opět vyhlášen další ročník výtvarné 

soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Své práce sem zaslaly 

Eliška Hrdá, studentka třídy 2.B, a Klára Mrvová, studentka třídy 4.B.              

Ekonomická olympiáda - 12. prosince 2019 proběhlo školní kolo Ekonomické 

olympiády, ze kterého se do kola krajského podařilo probojovat Janu Haderovi 

ze třídy 4.B. Tam v silné konkurenci obsadil krásné 4. místo.                                     

Akce pro žáky školy a projekty      

Připomínka výročí Dne boje za svobodu a demokracii - 17. listopadu si naše 

republika připomněla výročí 30 let od brutálně potlačené studentské 

demonstrace, která stála na počátku tzv. sametové revoluce. Studenti 

gymnázia si klíčové momenty oživili v pátek 15. listopadu, kdy společně se 

svými třídními učiteli diskutovali o událostech těchto dní. Poté si mohli vybrat z bohaté nabídky filmů a tuto 

problematiku si přiblížit i uměleckou cestou. 

Vánoční hrátky - ve čtvrtek 19. prosince se konaly již 

tradiční Vánoční hrátky. Studenti gymnázia, žáci jevíčské 

základní školy i široká veřejnost tak měli opět možnost 

vyrobit si nejrůznější dárky a dárečky na poslední chvíli. 

Akci připravily Jana Janečková, Jana Sedláčková a 

Tereza Pernicová.        

Divadelní představení Návštěva staré dámy - ve čtvrtek 

12. prosince se studenti 3. L vypravili do Prahy do 

Divadla na Vinohradech na divadelní představení 

Návštěva staré dámy. Tímto profesionálním 

představením udělali pomyslnou tečku za vlastní inscenací, kterou si sami nazkoušeli a sehráli v červnu 2019 v 

rámci šesti týdnů epochové výuky umělecké tvorby. Představení pro studenty zajistila Kamila Kučerová. 

 

 

 

Výstava impresionistů 

 

Poklad Inků 

 

Vánoční hrátky 



 

  

Akce pro veřejnost                           

Vytvoř si svůj komiks - 6. listopadu proběhl další ročník 

literárně-výtvarné soutěže Vytvoř si svůj komiks. Svůj fantasy 

příběh přišlo vytvořit 20 žáků z 8. a 9. tříd okolních základních 

škol. 1. místo si vybojovala Simona Šnoblová ze ZŠ Jevíčko, 2. 

místo obsadila Julie Kouřilová taktéž ze ZŠ Jevíčko a 3. místo 

patřilo Zuzaně Buňatické ze ZŠ Velké Opatovice. Cenu poroty 

za originalitu získala Lucie Budigová ze ZŠ Velké Opatovice. 

Ostatní soutěžící byli za své úsilí odměněni pamětním listem 

a drobnými upomínkovými předměty. Soutěž připravily 

Zdeňka Valčíková a Lenka Hrbáčková. 

 

Maturitní zkoušky 

Ústní profilovou maturitní 

zkoušku z předmětu základy společenských věd konalo celkem 19 studentů – 12 

ze třídy 4. A a 7 ze třídy 4. B. Všichni maturitní zkoušku s celkovým průměrem 1,47 

složili. Ve třídě 4. L byly úspěšně obhájeny 2 maturitní práce z této tematické 

oblasti. Zkoušející v obou třídách a vedoucí maturitní práce Náboženství jako 

sociální fenomén byla Lenka Hrbáčková, vedoucí maturitní práce V lese? byla 

Kamila Kučerová. 

Z dějepisu konali ústní profilovou maturitní zkoušku celkem 2 studenti – 1 ze třídy 

4. A a 1 ze třídy 4. B. Oba maturitní zkoušku složili s celkovým průměrem 1,0. 

Zkoušející byla Zdeňka Valčíková. Z dějepisu byla obhájena i 1 maturitní práce ve 

třídě 4. L. Vedoucí maturitní práce Bylo líp? byla Kamila Kučerová. 

Maturitní práce o výrobě dřevěné deskové hry vznikla z tematické oblasti 

předmětu umělecká tvorba a taktéž byla úspěšně obhájena. Vedoucím práce byl 

David Plech. 

Další činnost komise 

Lenka Hrbáčková se 17. října zúčastnila semináře Podpora a 

rozvoj podnikavosti, který pořádal Krajský úřad Pardubického 

kraje, 29. ledna semináře Aktuální otázky ve výuce práva, který 

připravila společnost Eduko, a 5. února semináře Kontexty 

humanity, který organizovala společnost Energeia ve spolupráci 

s Univerzitou Pardubice. Také se dále vzdělává v oblasti 

waldorfské pedagogiky, a to účastí na akreditovaném semináři 

Waldorfský učitel. Společně s Janou Sedláčkovou, Zdeňkou 

Valčíkovou a Ilonou Vávrovou také absolvovala semináře o 

poruchách autistického spektra, o postavení asistenta 

pedagoga na SŠ a také o komunikaci mezi rodinou a školou. 

V průběhu roku se členové komise podíleli na propagaci školy, 

pomáhali s přípravou výstavy o waldorfské pedagogice, která se konala 4. prosince, a také s organizací dnů 

otevřených dveří. Odebírají časopis Dějiny a současnost. 

  

Lenka Hrbáčková 

  

 

Vytvoř si svůj komiks 

 

Maturitní zkoušky ze ZSV, 4.A 

 

Obhajoba maturitní práce z umělecké tvorby 



 

  

Výroční zpráva vedoucího předmětové komise tělesné výchovy a geografie za školní rok 2019/2020 

Předseda komise:  Jiří Linhart 

Členové komise:   Luděk Dobeš, Helena Hufová, Marián Velešík 

 

Schůzky komise probíhaly operativně, podle potřeby resp. v závislosti na řešení účasti na soutěžích, dalším 

vzdělávání atd. Hlavními úkoly bylo řešení úvazků jednotlivých členů, plnění tématických plánů, kritéria 

klasifikace, klasifikační podmínky typu A v lyceu, systém uvolňování z povinné Tv, sjednocení učebnic v geografii 

a některé další společné nebo individuální úkoly. 

 

Soutěže a akce v geografii: 

1. Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 5 účastníků 

(Borýsek, Toul, Jurka, O. Chlup, Nečesaný, Chyba, Dado Dia) 

- postupující do okresního kola ve Svitavách – Dado Dia (2. A) 

, Matěj Toul (3. B) 

2. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy – Toul – 3. 

místo, Dado Dia – 6. místo 

3. Exkurze na PVE Dlouhé Stráně – třídy 2. A, 2. B 

4. Přednáška Meteorologie a klimatologie, třídy 1. A, 1. B – 

pracovník ČHMÚ Mgr. Martin Tomáš 

5. Přednáška (beseda) s Jiřím Kolbabou – Chornice – Bhútán 

– země hřmícího draka -  1. A, 1. B, 

6. Kartografické a geodetické dny, Moravské kartografické 

centrum Velké Opatovice, 1. A, 1. B 

 

Sportovní soutěže: 

Účastníci: Kadlecová M., Konečná, Finsterlová, Čapková, 

Hrubá, Konečná, Kopková, Zikmundová, Novotná, Junková, 

Parolková A., Staňková, Langerová, Klonová, Nechutová, 

Navrátilová, Marečková, Hrdá, Milarová,  Girgleová, Kadlecová 

K.,Kučerová, Mauerová, Millonigová, Pohlová, Marková, 

Tomášková,  Novotný,  Mrvoljak D. a M., Lexmaul, Sekyra,  

Vašíček, Chlup D., Mareš,  Šmíd,  Konečný, Domanský, Lajšner, 

Marek, Štefl, Žédek, Krejčí, Vedra, Podlezl, Spíchal, Jurka, 

Maixner, Štindl, Zvejška, Seman, Žouželka, Staněk, Schich,  

Toul, Jansa, Chyba, Heger, Krajči, Horáček, Cápal, Luňáček, 

Bohatec. 

 

1. Corny pohár v atletice, okresní kolo, Litomyšl – hoši – 6. 

místo, dívky – 6. místo 

2. Kopaná, Pohár J. Masopusta, okresní kolo, Svitavy, 5. 

místo 

3. Přespolní běh, okresní kolo, Polička  - hoši  - 1. místo – 

postup do krajského kola, dívky – 1. místo, postup do 

krajského kola 

4. Přespolní běh, krajské kolo, Svitavy – hoši – 4. místo, 

dívky – 3. místo 

5. Stolní tenis, okresní kolo, Litomyšl – dívky  - 1. místo, 

postup do krajského kola, hoši – 2. místo 

6. Stolní tenis, krajské kolo, Litomyšl - dívky – 3. místo 

7. Středoškolská futsalová liga (SFL), 1. kolo (okresní), 

Městečko Trnávka - 3. místo 

8. Florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, dívky – 3. místo 

9. Florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo 

10. Odbíjená, obvodní kolo, Moravská Třebová, dívky – 2. místo – postup do okresního kola, hoši – 2. místo 

11. Odbíjená, okresní kolo, Svitavy, dívky – 4. místo 

 

Exkurze Dlouhé stráně 

 

Kartografické a geodetické dny 

 

Přednáška Meteorologie a klimatologie 



 

  

11. Košíková, obvodní kolo, Moravská Třebová, hoši – 2. místo, 

dívky – 2. místo 

12. Twirling – sportovec roku 2019 – Natálie Zikmundová – 5. 

místo (individuální příprava) 

13. Lyžařský výcvikový zájezd tříd 1. A, 1. B a 1. L, březen 2019, 

Říčky v Orlických horách, 42 žáků, výuka lyžování a 

snowboardingu – Linhart, Huf, Veselka, Sedláčková – v 

důsledku uzavření škol zkrácen o 1 den. 

14. Sportovně turistický kurz tříd 3. A , 3. B, 3. L  bude realizován  

v měsíci září formou vodáckého kurzu (Huf, Hufová, 

Sedláčková). 

 

 Další aktivity v Tv 

Jiří Linhart pracoval  jako správce kabinetu, učebních 

pomůcek, školního hřiště a posilovny. V letošním školním roce 

jsme opět podali žádost o finanční příspěvek z prostředků Pardubického kraje na realizaci volnočasových aktivit. 

V důsledku pandemie Covid 19 nebylo o příspěvku zatím jednáno. Provoz posilovny byl řešen opět formou 

individuálních smluv při existenci měsíčních permanentek resp. permanentek na 5 a 10 vstupů a vratné zálohy na 

klíč. V jarních měsících mělo opět proběhnout mechanické vyčištění hřiště s křemičitým vsypem, které ale v 

důsledku uzavření škol nebylo realizováno a bude přesunuto na podzim roku 2020 nebo na jaro 2021. 

Na konci letních prázdnin začala, i přes změnu dodavatele, 

rekonstrukce atletického hřiště, kterou se podařilo 

dokončit v jarních měsících. Byla položena nová atletická 

dráha s umělým povrchem včetně rozběžiště na skok do 

dálky a budoucího výškařského sektoru. Dále byl 

revitalizován travní koberec uprostřed hřiště a provedeny 

přípravy pro výstavbu sektoru pro vrh koulí. Rekonstrukcí 

prošla rovněž nářaďovna na hřišti. 

Jiří Linhart se dále podílel na realizaci některých akcí na 

adaptačním kurzu prvních ročníků v lokalitě Vysoké Pole u 

obce Dětřichov u Svitav . 

V rámci Dnů otevřených dveří jsme na stanovišti v 

tělocvičně gymnázia seznámili zájemce o studium s 

používanými pomůckami v Tv, náplní ŠVP v Tv, 

sportovními možnostmi na naší škole a účastí našich žáků 

na soutěžích organizovaných v rámci obvodu, okresu a kraje. 

 

Další činnost komise 

Jiří Linhart se zúčastnil dvou seminářů z geografie na UP Olomouc.  Jiří Linhart dále vykonával funkci předsedy 

maturitní komise v rámci ústních maturitních zkoušek na Gymnáziu  v Litomyšli. 

Maturitní zkoušky na gymnáziu Jevíčko  – 19 žáků, 7 x1, 6 x 2, 2 x 3, 4 x 4 – Ø 2, 16 (Helena Hufová, Marian Velešík). 

Od 11. 3. 2020 probíhala distanční výuka při použití různých metod. 

Sportovní kroužky: 

Florbal –  pondělí - 2 hodiny,  čtvrtek – 1 hodina,  Jiří Linhart 

 

Časopisy : 

1. Tělesná výchova a sport mládeže 

2. Dnešní svět 

 

        Jiří Linhart 

  

 

Atletika Litomyšl 

 

Středoškolská futsalová liga 



 

  

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2019/2020 

Výchovný poradce:  Dita Šponerová 

 

Exkurze, přednášky  

Na počátku listopadu se v Brně uskutečnil tradiční veletrh vysokých škol Gaudeamus, kterého se měli možnost 

zúčastnit žáci třetích a čtvrtých ročníků.  

 

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  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. Průzkum zájmu o vysoké a vyšší 

odborné školy ve třídách 4. A, B, L byl tentokrát proveden elektronickou cestou. Úspěšnost přijetí bude 

vyhodnocena počátkem příštího školního roku 2020/2021. 

 

Další činnost výchovného poradce 

Do prvních ročníků (1. A, 1. B) nastoupili žáci, kterým byl na základě doporučení z SPC přidělen asistent pedagoga 

. V rámci bezproblémového zařazení do vyučovacího procesu proběhlo několik schůzek s vedením školy, rodiči, 

bývalými i současnými asistenty. Pro celý učitelský sbor VP zorganizovala i setkání s bývalými pedagogy žáka ze 

základní školy. V průběhu školního roku probíhaly pravidelné schůzky VP s rodiči žáků, s asistentkami, třídními 

učiteli, popř. vedením školy. V průběhu školního roku byly žákům poskytovány individuální rady při řešení 

výchovných a výukových problémů. Po konzultacích s PPP, s třídními učiteli a ostatními vyučujícími VP 

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-2 a jedna studentka s podpůrným opatřením 1. stupně, 

SPUO-1. V průběhu školního roku uplatňoval jeden žák podpůrná opatření 4. stupně, dva opatření 3. stupně, 

čtyři opatření 2. stupně a tři 1. stupně. Tři studenti se vzdělávali podle Individuálního vzdělávacího plánu.  

V průběhu školního roku velmi dobře fungovala spolupráce s metodikem prevence. Tradiční akcí byl např. 

adaptační kurz, kde se seznámila se studenty nastupujících prvních ročníků, pořádala workshop na téma přechod 

ze základní školy na střední. V rámci adaptace 1. ročníků ještě zorganizovala ve spolupráci s Městskou knihovnou 

v Jevíčku Trénink paměti, jehož ochutnávka proběhla přímo na adaptačním kurzu a jednorázový kurz se pak 

uskutečnil v předvánočním týdnu v prosinci 2019 pod vedením trenérky paměti paní Pavly Konečné.  

V zimě absolvovala výchovná poradkyně v rámci vzdělávání konzultační seminář pořádaný Pedagogicko-

psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí ve Svitavách. Další semináře z důvodu uzavření škol již neproběhly. V 2. 

pololetí se pak veškeré konzultace s rodiči, poradnami a speciálním pedagogickým centrem uskutečňovaly 

telefonickou nebo emailovou komunikací.  

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, výchovný poradce (koordinátor) a deset 

kolegů. Účastníci základního kurzu absolvovali v osmihodinových blocích formou seminářů a webinářů  24 hodin 

školení.  

      

       Dita Šponerová 

  



 

  

 

Přehled přijetí absolventů na VŠ, VOŠ apod. 

 4. A % 4. B % 4. L % Škola % 

VŠ 18 100 20 100 6 66,67 44 93,62 

VOŠ 0 0 0 0 2 22,22 2 4,26 

Jaz. škola 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konzervatoř  0 0 0 0 0 0 0 0 

Praxe 0 0 0 0 1 11,11 1 2,13 

Přihl. na VŠ 18 100 20 100 8 88,89 46 97,87 

Nast. na VŠ 18 100 20 100 6 66,67 44 93,62 

Počet žáků 18  20  9  47  

 

Škola  Počet 

UP Olomouc 15 

VUT Brno 9 

MU Brno 6 

Mendelova univerzita Brno 4 

Univerzita Pardubice 2 

UK Praha 2 

Ostravská univerzita 1 

ČVUT 1 

Česká zemědělská univerzita Praha 1 

Technická univerzita Ostrava 1 

Univerzita Hradec Králové 1 

Dánsko Business Academy Aarhus - marketing management 1 

VOŠ 2 

Jazyková škola 0 

Praxe 1 

  



 

  

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

2019/2020 

Školní metodik prevence:  Jana Sedláčková 

 

Školní rok 2019/20 byl zahájen již v přípravném týdnu na konci srpna přípravou a dokončováním organizace 

adaptačního kurzu (AK) pro nové žáky prvních ročníků. Bylo zajištěno ubytování, stravování v Dětřichově u 

Vysokého Pole. Rodiče studentů 1. A, 1. B, 1. L byli informováni o programu a struktuře AK 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 2. 9 - 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 samostatný adaptační kurz na faře v Borotíně. Jejichž náplní byla především práce a tvorba. Žáci si 

vyzkoušeli vytvořit vlastní trička, tvořili z hlíny, navštívili místní arboretum, pracovali s mapou.   

Forma obou kurzů je sice odlišná, ale adaptace na nové prostředí a touha poznat nové spolužáky je tím 

nejdůležitějším cílem AK. 

 

V září byl zpracován Plán školního metodika prevence pro školní rok 2019/2020 a nasmlouvány přednášky a 

besedy. V součinnosti byl i dopracován Minimální preventivní program a vyvěšen na webové stránky naší školy. 

 

Již v lednu se začal připravovat Kurz primární prevence pro všechny druhé ročníky, který se měl konat v rekreačním 

středisku Motýlek, ve Svojanově u Moravské Třebové. Byl zajištěn program svitavské Alfy, střediska výchovné péče, 

pod vedením Mgr. Jana Mazáka, Mgr. Jaroslava Lainze a Mgr. Vojtěcha Klusoně. Program měl být především 

zaměřen na práci s kolektivem  formou sportovních, zážitkových a poznávacích her. 

Kurz primární prevence měl proběhnout v termínu od 16. - 18. 6. 2019 ve spolupráci s třídními profesory Mgr. Ilonou 

Ošlejškovou, Mgr. Lenkou Jedličkovou a Mgr. Lenkou Hrbáčkovou. Cílem kurzu bylo předcházet rizikovému 

chování v kolektivu, naučit se spolu vycházet, komunikovat, a pokud by se nějaké problémy objevily, naučit se je 

společnými silami řešit. Bohužel celorepubliková pandemie a následné uzavření škol nedovolovaly tuto akci 

uskutečnit. 

 

Pro rodiče budoucích studentů prvních ročníků byla vypracována charakteristika adaptačního kurzu společně s 

programem, na kterém se podíleli budoucí třídní učitelé, výchovný 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 otevřených 

dveří, Den pro lyceum, slavnosti, zahraniční zájezdy… 

 

Během školního roku jsme řešili několik, spíš výjimečných, ale o to palčivějších problémů s několika žáky. Snažily 

jsme se s výchovnou poradkyní především komunikovat s rodiči, se třídou a velmi úzce jsme spolupracovaly 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, konkrétně s PhDr. Petrou  Novotnou a Mgr. Markétou 

Sychrovou. 

 

Společnou prací, diskusemi, vzájemnou podporou, empatií a komunikací se chceme pokusit předcházet všem 

problémům současné doby. Školní metodik prevence se aktivně účastní všech možných konferencí a seminářů 

tykající se této problematiky. 

 

Pro kolegy jsou všechny metodické pokyny pro řešení krizových situací k dispozici ve sborovně v papírové podobě, 

včetně minimálního preventivního programu. Již třetím rokem jsme přihlášeni do tzv. systému preventivních 

aktivit, VINSPI, který se školní metodik prevence snaží pravidelně doplňovat. 

 

 Odebíráme pravidelně časopis Prevence. 

 

        Jana Sedláčková 

 

 



 

  

Zpráva o činnosti metodika informačních a komunikačních technologií za školní rok 2019/2020  

Metodik ICT:   Tereza Pernicová 

 

Koordinátor informačních a komunikačních technologií v tomto školním roce spolupracoval s ostatními 

vyučujícími při realizaci činností směřujících k zajištění výuky. Svojí činností naplňoval plán práce metodika a 

koordinátora informačních a komunikačních technologií. 

 

Metodik ICT plnil ve školním roce 2019/2020 následující záležitosti: 

Výuka 

 ve spolupráci s Mgr. Petrem Jedlinským prováděla kontrolu tematických plánů předmětu IKT 

 provedla plánované změny v ŠVP pro kombinované lyceum s platností od šk. roku 2019/2020 

 provedla revizi a aktualizaci maturitních okruhů pro gymnázium i lyceum 

 prováděla proškolení žáků prvních ročníků na téma školní síť, školní mail, možnosti školních účtů, 

přihlašování a bezpečnost školní wifi 

 prováděla proškolení všech žáků ohledně nového způsobu přihlašování ke 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 

zabezpečovala běžný provoz ICT, konzultovala nezbytné úpravy pro fungování školní sítě 

 zabezpečila instalace odborných programů pro výuku (Zoner Phoro Studiu X, AutoCAD, …) 

 zabezpečila instalaci softwaru a testování žáků třetích ročníků pro ČŠI 

 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 pěti nových počítačů do multimediální učebny v rámci nezbytné 

obnovy hardwarového vybavení 

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

Další 

 zajistila fotografování žáků prvních ročníků na studentské průkazy 

 zajistila objednání průkazů ISIC 

 chystala prezentace a drobné propagační materiály školy 

 založila a spravovala účty školy na sociálních sítích (facebook, instagram) 

 vzhledm k letošní neobvyklé situaci a uzavření škol v důsledku šíření viru covid-19 vytvořila a 

spravovala přes Google Disk tabulky s přehledem zadávání domácí práce pro žáky; proškolila 

vyučující o využívání Google Disku, dále dle potřeby také o Google Classroom a systému 

videokonferencí Google Meet 

 dle potřeby také poskytovala konzultace spojené s využíváním nástrojů a programů nezbytných pro 

distanční výuku 

  

Další vzdělávání 

 dle momentální situace poskytovala konzultace ostatním pedagogickým pracovníkům 

 účastnila se seminářů DVPP s různou tématikou (Možnosti využití aplikací MS Office 365, Marketing 

na sociálních sítích, webinář Marketing a komunikace škol v době krize) 

  

Tereza Pernicová  

 

  



 

  

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za školní rok 2019/2020 

Koordinátor EVVO:  Lenka Jedličková 

 

Začleňování průřezových témat EVVO do výuky probíhá dle ŠVP školy zejména v přírodovědných předmětech. 

Jedná se o ochranu přírody, ochranu zdraví a globální problémy lidstva. Daná témata jsou rovněž zařazována do 

maturitních okruhů – především v lyceu v maturitních otázkách týkajících se průřezově významných světových 

biomů, ale také na gymnáziu v maturitních otázkách č. 29 (základy ekologie) a 30 (člověk a životní prostředí). Výuka 

EVVO problematiky probíhala především v rámci hodin biologie ve 4.B. V hodinách byla výrazně posílena tématika 

krajiny, ochrany proti erozi, ochrany půdy a vodního režimu zejména v České republice. Okrajově však byla tato 

témata diskutována také v geografii, chemii, případně dalších předmětech. 

 

V rámci adaptačního kurzu 1.L proběhla návštěva arboreta v Borotíně s komentovanou prohlídkou se zaměřením 

na rostlinná společenstva různých fytogeografických zón. 2.L navštívila 4. října 2019 botanickou zahradu hlavního 

města Prahy – komentovaná prohlídka venkovních expozic s orientací na různá rostlinná společenstva. Ve 

spolupráci se společností Lescus Cetkovice se studenti 3. ročníků gymnázia účastnili výsadby stromků ke zmírnění 

následků kůrovcové kalamity v roce 2019. 

 

Tradičně konaný Ekoden v Jevíčku se vzhledem k epidemiologické situaci nekonal, stejně jako plánovaná exkurze 

do ZOO-Lešná či přednášky s ekologickou tématikou. 

 

 

       Lenka Jedličková 

 

  



 

  

Zpráva o zahraniční spolupráci za školní rok 2019/2020 

Petr Veselka 

 

Výlet do zahraničí 

V sobotu 26. 10. 2019 se studenti školy vydali na tradiční jednodenní zájezd 

do Vídně. Prohlídku rakouské metropole zahájili návštěvou krásného 

zámku  Schönbrunn s rozsáhlým parkem, mnoha fontánami a sochami a 

dalšího nádherného místa Hundertwasserhaus. Poté provedl vedoucí 

výpravy PaeDr. Vladimír Macků účastníky zájezdu po nejznámějších 

památkách v centru města. Po krátkém rozchodu všichni vyrazili do 

zábavního parku Prater, aby před zpáteční cestou na vlastní kůži vyzkoušeli 

nejrůznější atrakce.  

Další akce plánované na tento školní rok se bohužel neuskutečnily.  

 

  

 

Zájezd do Vídně 



 

  

Zpráva o činnosti domova mládeže za školní rok 2019/2020 

Vedoucí vychovatelka:  Věra Vafková  

Vychovatelky:   Iveta Blahová, Darina Gnipová, Zuzana Machorková 

 

Na počátku školního roku bylo na domov mládeže přihlášeno 61 

žáků, později se počet zvýšil na 63.  Přihlášení žáci byli rozděleni 

do tří výchovných skupin a ubytováni většinou v pokojích se 

samostatným sociálním zařízením. Mimořádně ubytovaní využili 

pokoje se společným sociálním zařízením ve II. poschodí vlevo.  

 

Pravidelné kroužky 

Posilovna – 2x týdně 1,5 hodiny, otevřeno celkem 37 x, nejvyšší 

návštěvnost Chyba Pavel, Jansa Jakub, Krajči Matěj, Horáček 

Tomáš, Maixner Jonáš. Z dívek měla největší návštěvnost Anna 

Hamplová a Volečková Karolína. Průměrný počet 13 osob na 

cvičební jednotku.  Kroužek navštěvovali ubytovaní, ale i ostatní 

žáci gymnázia (Marek, Jurka, Spíchal, Krejčí). 

Sauna – od listopadu do března byla na domově puštěna 1x týdně sauna (celkem 14x). Nejvyšší návštěvnost 

zaznamenali chlapci, dívky přišly pouze občas.   

Knihovna – během celého školního roku byla otevřena 13 x pro 

všechny a několikrát na individuální žádost ubytovaných. Žáci mají 

největší zájem o literaturu doporučenou k četbě vyučujícími a 

materiály k seminárním pracem a odpočinkovou četbu. Celkem 

půjčeny pouze 34 knihy.  Knižní fond byl v letošním školním roce 

obohacen o nové tituly díky sbírce „Život dětem“. Knihy z knihovny si 

chodí půjčovat i zaměstnanci organizace. Prostor knihovny byl 

několikrát využit i pro různé hry a povídání s ubytovanými.   

Jentak – diskuzní a společenský klub, kde žáci sami volili různá témata 

k hovorům a polemikám. Také hráli různé hry dle přání žáků. 

Uskutečněno bylo celkem 18 večerů s tématy, které ubytované 

zajímají (třídění odpadu, ochrana lesů a vod, strach, mezilidské vztahy, bezpečnost ve virtuálním světě). Průměrná 

návštěvnost 7 – 9 žáků. 

Turisticko-rekreační kroužek Šlapka – výšlapy po Jevíčku i po blízkém okolí, pozorování přírody, fotodokumentace 

(sanatorium, studánka, pomníky, Finsterlova hlubina). Průměrná účast 5 osob, četnost 1x měsíčně. 

 

Soutěže a akce pro žáky 

V podzimních měsících byly uskutečněny turnaje ve stolním 

tenise, stolním fotbálku a šipkách. Zápolení trvalo více než jeden 

měsíc a zúčastnilo se celkem 15 ubytovaných, někteří ve více 

disciplínách. Uskutečnil se také již tradiční běh do schodů. Ceny 

za tyto soutěže i dotaci pro slavnostní vánoční večeři vždy věnuje 

SRPSŠ. 

Aktivity spojené s vánočními svátky -  výroba adventního věnce, 

svícnů, zdobení stromečku, již páté vánoční rozjímání a 

slavnostní večeře ubytovaných a vychovatelek spojená s malým 

kulturním programem. 

Vycházky do okolí Jevíčka (literárně poznávací stezka Muřinoh a Krchomilka), společné vyřezávání dýní, jarní 

dekorace z přírodnin, večer věnovaný pexesu, Hallowenská stezka odvahy, výroba nástěnky snů (visianboard), 

výroba „lapače snů“ spolu s p. Gabrielou Sekerešovou, společné sdílení při ochutnávce čajů, odpoledne věnované 

hlavolamům, 4x se uskutečnil den překonávání Interrekordů – vytvořeny čtyři nové a překonány čtyři starší 

rekordy v netradičních disciplínách (povlékání na čas, navlékání korálků, test výdrže aj.). Uskutečnilo se také 

cvičení na velkých míčích a návštěva horolezecké stěny ve Velkých Opatovicích, při příznivém počasí jsme chodili 

na školní hřiště. To jsou výčet akcí, které vychovatelky pro naše ubytované, ale i pro žáky školy připravily. Na 

domově proběhla také přednáška spojená s besedou, kde Denis Mrvoljak, Petr Janíček a Ondřej Chlup seznámili 

zájemce se svou cestou a zážitky při putování po celé Evropě. 

 

Horolezecká stěna 

 

Jarní truhlíky 

 

Naši kuchaři 



 

  

  

Všichni ubytovaní byli vedeni k šetření energiemi i vodou (používání 

mikroventilace na oknech), správnému třídění odpadu, používání 

makulatury (papír popsaný z jedné strany) i k šetření potravinami. Tady 

se naše snažení moc nedařilo, při čištění ledniček se stále nacházelo 

množství potravin, které nikomu nepatřily. Podle předem daného 

rozpisu se ubytovaní starali i o společné prostory, kuchyňky a lednice. 

Žáky jsme různou formou informovaly o výročích a významných dnech, 

využívaly k tomu nástěnné noviny i osobní komunikaci.  

Humanitární  akce - Srdíčkový den – 3. 12. 2019 vybráno a odesláno 14 

262,- Kč. 

Výchovná práce s ubytovanými žáky vycházela ze zpracovaného 

školského vzdělávacího programu, na ten navazoval roční časový plán 

a dále měsíční plány jednotlivých vychovatelek. Vychovatelky se 

vzdělávaly formou samostudia i návštěvou vzdělávacích akcí. 

Organizace je členem  ADMIN ČR, z.s. Pravidelně jsme konzultovaly 

problémy s třídními učiteli i výchovnou poradkyní. Byly jsme v 

telefonním i elektronickém styku s rodiči i zákonnými zástupci 

ubytovaných. 

Domov mládeže poskytoval ubytovací služby i v rámci doplňkové 

činnosti. 

Od 11. 3. 2020 byl domov mládeže z rozhodnutí Bezpečnostní rady 

státu uzavřen. Od 11. 5. 2020 jsme poskytovali v omezené míře 

ubytování maturantům a do 30. 6. 2020 i žákům dalších ročníků. 

         

Věra Vafková- vedoucí vychovatelka DM 

  

 

  

 

Rekordy 

 

Vánoční rozjímání 



 

  

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí a další kontroly 

16. – 18. 10.2019 – kontrola ČŠI – zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně 

naplňování školních vzdělávacích programů, kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů 

vztahujících se ke vzdělávání 

Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.  



 

  

Zpráva o hospodaření školy 

 

     v tis. Kč 

31.12.2019 31.12.2018 Index 2019/2018 

Hlavní činnost 

Hospodářská 

činnost Hlavní činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

27 779 949 1 034 041 23 750 246 968 460 1,17 1,07 

            

27 779 580 1 034 041 23 749 212 968 460 1,17 1,07 

            

2 334 383 257 515 2 306 133 247 562 1,01 1,04 

1 496 725 132 392 1 335 401 125 148 1,12 1,06 

280 651 97 148 310 676 96 950 0,90 1,00 

15 577 688 392 296 12 592 271 357 532 1,24 1,10 

            

15 232 108 0 12 342 970 0 1,23   

313 070 392 296 221 500 357 532 1,41 1,10 

579 466 13 293 582 313 12 599 1,00 1,06 

410 924 0 429 580 0 0,96   

            

5 497 0 4 184 0 1,31   

            

27 788 014 1 069 229 23 721 324 997 382 1,17 1,07 

            

3 943 117 1 069 229 4 105 625 997 382 0,96 1,07 

            

0 0 0 0     

3 792 901 1 069 064 3 686 593 997 217 1,03 1,07 

104 626 165 105 222 165 0,99 1,00 

42 101 0 313 346 0 0,13   

3 489 0 463 0 7,53   

            

23 844 897 0 19 615 699 0 1,22   

            

8 065 35 188 -28 922 28 922 -0,28 1,22 

 

 

    v tis. Kč 

Číslo účtu 31.12.2019 Finančně kryto 31.12.2018 Finančně kryto 

  1 456 715 1 447 992 1 339 974 1 320 953 

411 75 000 75 000 75 000 75 000 

412 377 290 368 566 300 155 281 134 

413 48 796 48 796 48 796 48 796 

414 93 296 93 296 176 183 176 183 

416 862 334 862 334 739 840 739 840 

 

 



 

  

 Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2019 2018 

Index 

2019/2018 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 23 844 897 19 615 699 1,22 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 23 707 210 19 270 559 1,23 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 2 447 411 2 238 075 1,09 

z toho:       

provozní příspěvek 2 447 411 2 238 075 1,09 

příspěvek na opravy a udržování 0 0   

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 0 0   

        

MŠMT celkem 20 847 182 16 415 182 1,27 

z toho:       

dotace na přímé náklady 20 050 727 16 388 864 1,22 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 796 455 26 318 30,26 

        

Ostatní NIV dotace celkem 412 617 617 302 0,67 

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 

celkem 137 687 345 140 0,40 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 137 687 345 140 0,40 

        

Ostatní NIV dotace celkem 0 0   

        

Investiční transfery a dotace celkem 27 613 94 380 0,29 

v tom:       

Od zřizovatele 27 613 94 380 0,29 

INV dotace od ostatních poskytovatelů 0 0   

 

 

 

 

 

 



 

  

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_18_065 - Šablony pro SŠ a VOŠ II pro méně rozvinutý region  

V prosinci 2018 vyhlásilo MŠMT výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II. Gymnázium Jevíčko získalo na tento projekt částku 

ve výši 1.173.710,-Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2022 následujícími aktivitami: 

● Personální podpora prostřednictvím aktivity školní asistent. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou 

personální podporu - školního asistenta středním školám.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité 

období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. 

● personální podpora prostřednictvím aktivity školní psycholog. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou 

personální podporu - školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři 

žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. 

● Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin. Cílem aktivity je podpořit profesní 

růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

● CLIL ve výuce na SŠ. Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují 

vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce 

nejazykových předmětů. 

● Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol 

ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita 

pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci 

upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných 

Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

● Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků 

středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů. Díky spolupráci se zlepší 

kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. 

● Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučingu. Cílem je podpořit 

pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to 

prostřednictvím odborně vedené supervize/mentoringu/koučingu. 

● Personální podpora DM prostřednictvím aktivity školní asistent. Cílem této aktivity je poskytnout 

dočasnou personální podporu - školního asistenta domovům mládeže.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na 

určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. 

● Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hodin. Cílem aktivity je podpořit profesní 

růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

● Klub pro žáky DM. Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky domovů mládeže a internátů. Aktivita má 

formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. 

● Projektový den v DM. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a 

vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. 

● Komunitně osvětová setkávání. Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter 

školského zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 2019/2020:  

Andrea Haderová   Jitka Štindlová  Andrea Křepelová  

Mgr. Petra Vymětalová   Ing. Petr Janíček  Martina Havlíčková 

Renata Konečná    Rudolf Beran   Mgr. Miroslav Šafář   

Jana Lexmaulová   Andrea Nárožná   Martina Zatloukalová  

Mgr. Lenka Grulichová   Vítězslav Schich  Marie Waldhauserová 

Mgr. Eva Machálková   Irena Řehořová  Jarmila Němcová 

Markéta Krejčí     Martina Zikmundová   

SRPS podporuje činnost gymnázia ve všech oblastech a snaží se o z lepšení informovanosti na veřejnosti o 

možnostech studia. Poskytuje finanční pomoc na činnost předmětových komisí, kulturní akce a odměny nejlepším 

studentům z příspěvků a z výtěžku plesu. Pomáhá při organizaci maturitních zkoušek, financuje mimoškolní 

činnost studentům ubytovaných na internátě. V minulém školním roce uspořádalo sdružení tradiční maturitní 

plesy v listopadu a lednu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UČEBNÍ PLÁN ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ  

Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory  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 

technologie  
2 2 2   6  0 

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

Matematika a aplikovaná 

matematika 
 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 2019/2020.  

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne  11. 10. 2020 

V Jevíčku 2020 

 


