Výroční zpráva
2020/2021

A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko

Slovo úvodem
Školní rok 2020/2021 byl znovu ve znamení covidové pandemie a opatření s ní souvisejících. Žáci byli i v tomto
školním roce vzděláváni především distančně. I když si již učitelé i žáci na tento způsob výuky zvykli, nemůže
v plném rozsahu nikdy nahradit výuku prezenční. Řada soutěží také probíhala on-line formou. Žáci naší školy
průběžně vyplňovali dotazníky, které se distanční výuky týkaly, abychom mohli co nejlépe reagovat na jejich
potřeby a pocity.
Škola se v tomto školním roce zaměřila především na propagaci – byly zprovozněny nové webové stránky,
založeny sociální sítě a hojně se na nich začalo publikovat. Dny otevřených dveří také musely proběhnout on-line,
stejně tak jako přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. I přes všechny obtíže se podařilo nakonec díky propagaci
školy ve spolupráci se SRPS zvýšit počet žáků naší školy o 17 žáků.
Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 byly zcela neobvyklé, nejen že žáci nemuseli psát písemné práce, ale
dokonce ani nemuseli povinně maturovat z českého a cizího jazyka – v tomto roce si obě zkoušky mohli pouze
zvolit, nebyly povinné. Naši maturanti se ke zkoušce dospělosti připravili velmi zodpovědně a státní i profilovou
část absolvovali všichni úspěšně.

Mgr. Lucie Škvařilová
ředitelka gymnázia

Základní údaje o škole – výroční zpráva 2020/2021 (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 2020/2021 celkem 202 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. 2020)
Gymnázium
Čtyřleté
Lyceum
8
4
Počet tříd
Počet žáků na třídu

20,625

9,25

16,83

240

120

360

68,75

30,83

56,11

Kapacita školy
Využití kapacity v (%)
Zřizovatel:
Ředitel:
Zástupce statutárního orgánu:
Výchovný poradce:
Koordinátor EVVO:
Koordinátor ŠVP:
Školní metodik prevence:
Koordinátor ICT
www, email:
Školská rada:
Obory vzdělávání:

Celkem
12

Pardubický kraj
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jiří Janeček
Mgr. Dita Šponerová
Mgr. Lenka Jedličková
Mgr. Lucie Škvařilová
Mgr. Jana Sedláčková
Mgr. Tereza Pernicová
www.gymjev.cz, info@gymjev.cz
Bc. Jan Finsterle, předseda školské rady
Mgr. Josef Huf, Mgr. Markéta Linková, členové školské rady
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium
78-42-M/06 Kombinované lyceum
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Personální zabezpečení:
Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole celkem 50 zaměstnanců, z toho 31 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, 3 uklízečky.

Přehled pracovníků gymnázia ve školním roce 2020/2021
Pedagogičtí pracovníci gymnázia:
Bc. Natálie Aguilarová
učitelka (0,62)
Hana Danihelová asistentka pedagoga (0,75)
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
Bc. Nikola Krupková
učitelka
Mgr. Lenka Jedličková
učitelka
Mgr. Hana Korbelová
učitelka (0,19) (MD)
Mgr. Kamila Kučerová
učitelka (0,41)
Mgr. Jiří Linhart
učitel
PaedDr. Vladimír Macků
učitel (0,23)
RNDr. Lukáš Müller, Ph. D. učitel
Mgr. Ilona Ošlejšková
učitelka (RD)
Mgr. Tereza Pernicová
učitelka
Mgr. Jindřiška Polišenská
učitelka
Mgr. David Plech
učitel
Mgr. Luděk Rygl
učitel
Mgr. Jana Sedláčková
učitelka, ŠMP
Bc. Gabriela Sekerešová
učitelka (0,19)
Tomáš Svoboda
učitel
Mgr. Lucie Škvařilová
učitelka, Ř
Mgr. Dita Šponerová
učitelka, VP
PhDr. Zdeňka Valčíková
učitelka
Mgr. Marian Velešík
učitel (0,76)
Mgr. Petr Veselka
učitel
Tereza Zahradníková
učitelka, (RD)
Mgr. Jindřich Žižka, Ph.D.
učitel

Jarmila Eliášová

bez. pracovník (0,5)

Provozní pracovníci školní jídelny:
Milada Wrbová
vedoucí stravování
Ludmila Vachutková
vedoucí kuchařka
Marie Ambrozová
kuchařka
Ilona Letovská
kuchařka + úklid jíd.
(1,08)
Alena Smékalová
kuchařka
Jitka Procházková
kuchařka
Lenka Hrazděrová
pom. kuchařka
Pracoviště
Škola - učitelé
Škola - ostatní
DM - vychovatelé
DM - ostatní
Školní jídelna
Celkem

FO
31
5
4
3
7
50,0

PO
23,45
3,15
1,5
7,13
39,36

Školní jídelna
0,50 úvazku – doplňková činnost

Provozní pracovníci gymnázia:
Mgr. Zuzana Hrazděrová, Ing. Sabina Martinková
hlavní účetní
Marcela Linhartová
mzdy, personalistika
Jan Zikmund
správce budov
Pavlína Kochová
uklízečka
Irena Ženožičková
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)
Renata Vašková
bez. pracovník (0,5)
Miloslava Příhonská
bez. pracovník (0,5)

+420 461 327 805
info@gymjev.cz

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

www.gymjev.cz

Přehled žáků ve třídách
(situace k 1. 10. 2020)
Třída

Třídní profesor

Skutečný
počet žáků

Chlapci

Dívky

1A

Jindřiška Polišenská

16

3

13

2A

Zděnka Valčíková

17

8

9

3A

Lenka Jedličková

25

5

20

4A

Josef Huf

18

1

17

G4 humanitní

76

17

59

1B

Jindřich Žižka

20

5

15

2B

Jiří Linhart

28

9

19

3B

Tereza Pernicová

23

7

16

4B

Helena Hufová

19

8

11

G4 všeobecné

90

29

61

G4 celkem

166

46

120

1L

Tomáš Svoboda

9

4

5

2L

David Plech

9

2

7

3L

Lenka Hrbáčková

9

5

4

4L

Jana Sedláčková

9

3

6

Kombinované lyceum

36

14

22

Gymnázium Jevíčko

202

60

142

Průměrný počet žáků/třída: 202:12=16,83
Využití kapacity školy v %: (202:360).100% = 56,1%

Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
85
Kombinované lyceum
20
Veřejnosprávní činnost
2

Počet přijatých
103
20
2

Nastoupilo ke studiu
38
9
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 2021/2022
Obor studia
Počet přihlášených
G čtyřleté
108
Kombinované lyceum
45

Počet přijatých
96
43

Nastoupilo ke studiu
47
19

Uchazeči o studium byli přijímáni na základě přijímacích testů organizovaných společností CERMAT. Na základě
OOP MŠMT bylo možno zrušit přijímací zkoušky do oborů, do nichž se přihlásilo méně nebo stejně žáků než bylo
přijímaných – byly tedy zrušeny přijímací zkoušky do oboru Gymnázium humanitní a Kombinované lyceum. Do
všeobecného gymnázia byli přijímáni žáci, kteří uspěli v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky. 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. Ve druhém kole byli uchazeči přijímáni na základě
prospěchu ze ZŠ.

Výsledky vzdělávání žáků
Ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 prospělo s vyznamenáním 68 žáků, prospělo 129 žáků, neprospěli 4
žáci. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,585.
Ve školním roce 2020/2021 maturovaly tři třídy čtyřletého studia – dvě třídy gymnázia a jedna třída
kombinovaného lycea. Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 46 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek
uvádí následující tabulka:
Třída

Počet žáků

4. A
4. B
4. L
Celkem

18
19
9
46

Prospělo/neprospělo v profilové části
MZ
18/0
19/0
9/0
46/0

Po jarním termínu maturitních zkoušek prospělo všech 46 žáků.
Výsledky maturitních zkoušek:
4. A
průměrná známka 1,58, vyznamenání 10
4. B
průměrná známka 1,42, vyznamenání 9
4. L
průměrná známka 1,69, vyznamenání 3
Přehled prospěchu ve školním roce 2020/2021
Třída
Třídní profesor
Prospěch
1. A
Jindřiška Polišenská
1,57
1. B
Jindřich Žižka
1,65
1. L
Tomáš Svoboda
1,75
2. A
Zdeňka Valčíková
1,8
2. B
Jiří Linhart
1,58
2. L
David Plech
1,35
3. A
Lenka Jedličková
1,62
3. B
Tereza Pernicová
1,30
3. L
Lenka Hrbáčková
2,06
4. A
Josef Huf
1,51
4. B
Helena Hufová
1,43
4. L
Jana Sedláčková
1,82

Vyznamenání
6
3
1
2
13
2
4
12
1
9
11
4

Prospělo/neprospělo ve spol. části
MZ
18/0
19/0
9/0
46/0

Zpráva o činnosti komise českého jazyka a literatury za školní rok 2020/2021
Předseda komise:
Zdeňka Valčíková
Členové komise:
Lenka Hrbáčková, Lucie Škvařilová, Jana Sedláčková
Exkurze
Z důvodu epidemiologické situace se žádná exkurze nekonala.
Soutěže
Okresní, oblastní a školní kola
V listopadu se uskutečnilo online formou školní kolo Olympiády v českém jazyce, v lednu proběhlo online i okresní
kolo této soutěže.
Kateřina Mikutová, třída 3.A - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 1. místo ve školním kole, 4. místo
v okresním kole
Eliška Zahradníčková, třída 3.A - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie – 2. místo ve školním kole, 7. místo
v okresním kole
Akce pro žáky školy a projekty
Ze školní knihovny, kterou vede T. Pernicová, bylo žákům v průběhu školního roku půjčeno 50 knih, jednalo se
hlavně o maturitní četbu. SRPSŠ věnovalo knihovně finanční dar ve výši 5 000 Kč, který bude využit na doplnění
knižního fondu.
Akce pro veřejnost
L. Hrbáčková a J. Sedláčková se zapojily do online formou probíhajících Dnů otevřených dveří a do Dne pro lyceum.
V online režimu pomáhaly i při burzách škol. J. Sedláčková v únoru vedla přípravný kurz na přijímací zkoušky
z českého jazyka, opět v online podobě.
Maturitní zkoušky
Ve státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (didaktický test) maturovalo 46 žáků ze tří tříd – 4.A, 4.B,
4.L. Všichni žáci didaktický test úspěšně zvládli. Zkoušejícími u ústní zkoušky byly L. Hrbáčková a J. Sedláčková.
K ústní zkoušce se přihlásilo 28 žáků. Všichni přihlášení žáci prospěli. Průměrný prospěch ústních maturitních
zkoušek z českého jazyka a literatury byl 1,43.
Další činnost komise
L. Hrbáčková, J. Sedláčková a Z. Valčíková byly
zapojeny do projektu APIV (Podpora společného
vzdělávání v pedagogické praxi) a zúčastnily se v
březnu webináře Syndrom vyhoření v pedagogické
profesi. J. Sedláčková v listopadu absolvovala
webinář Základní digitální dovednosti učitele 21.
století a jejich využití ve výuce. L. Hrbáčková se
zúčastnila následujících webinářů: Online výuka –
praktické tipy jak se připravit a vést výuku ve
virtuálním prostředí (listopad), Aktivizační metody na
začátek hodiny (prosinec), Reflexe hodiny 6x jinak
(únor), Bezpečnost a ochrana dat v online výuce Maturitní zkoušky 4.A
(duben).
V distanční výuce členky komise využívaly elektronické verze knih z Městské knihovny v Praze, hlavně při přípravě
pracovních listů a zadávání referátů. Žákům zadávaly úkoly v digitální podobě a pracovaly také formou meetů,
využívaly tyto výukové nástroje - jamboard, kahoot, learningapps, mentimeter a videokanál youtube.cz.
Vyučující českého jazyka mohou získávat nové poznatky z časopisů Host a Český jazyk a literatura.
PhDr. Zdeňka Valčíková

Zpráva o činnosti komise cizích jazyků za školní rok 2020/2021
Předseda komise:
Členové komise:

Josef Huf
Aj - Petr Veselka, Luděk Rygl, Jindřiška Polišenská
Nj – Vladimír Macků, Dita Šponerová
Fj – Tomáš Svoboda
Rj – Jana Janečková, Vladimír Macků, Nikola Krupková
Lj –Lucie Škvařilová

Soutěže
Ústřední (celostátní) a krajská kola
Vyšší kola jazykových soutěží v důsledku uzavření škol po dohodě organizátorů neproběhla online s výjimkou
Soutěže v ruském jazyce. Zde proběhlo krajské kolo a Adéla Girgleová, třída 2.B, obsadila třetí místo.
Okresní, oblastní a školní kola
Soutěže v cizích jazycích se neuskutečnily.
Akce pro žáky školy a projekty
V důsledku koronavirové krize nemohly žádné akce proběhnout.
Akce pro veřejnost
Angliáda 2020 – soutěž pro žáky 9. tříd základních škol byla nejprve odložena na 2. pololetí a posléze zrušena.
Den otevřených dveří – vyučující se zapojili do online aktivit propagujících studium na gymnáziu přípravou
krátkého videa a účastí na online setkáních na prezentacích školy.
Maturitní zkoušky
Anglický jazyk
Profilová část – ústní zkouška- 28 žáků – 19 výborně, 6
chvalitebně, 3 dobře – průměr 1,43
Didaktický test část ve společné části maturitní
zkoušky všech 37 studentů absolvovalo úspěšně.
4A s průměrným prospěchem 87,81%, 4B – 85,84% a
4L – 74,27%.
Slohová práce se nepsala.
Další činnost komise
V průběhu téměř celého školního roku probíhala
distanční výuka. Členové komise využívali prostředí
Google – Disk, Classroom, Meet, Calendar, Mail, Forms,
Tables, Jamboard, apod. A také další online nástroje Maturitní zkoušky 4.B
pro aktivizaci studentů: learningaps.com, Headway online practice, Super online, Youtube.com, Kahoot.it, atd.
Petr Veselka, Josef Huf, Luděk Rygl – příprava kritérií profilové zkoušky – písemné i ústní části, tvorba pracovních
listů ústní zkoušky
Časopis Bridge – předplatné 18 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
Metodické semináře
Josef Huf
Internet ve výuce angličtiny, Descartes, 17. 12. 2020
How to bring the outside world into the classroom with video, Ventures Books, 14. 10. 2020
Josef Huf, Petr Veselka
Podpora při vzdělávání žáků, studentů s poruchou autistického spektra – Descartes, 15. 11. 2020
Komunikace rodina – škola, Descartes, 12. 5. 2021

Dita Šponerová
Jednoduché appky do online výuky I., Contexta, 9. 2. 2021
Maturita z němčiny, Klett, 11. a 25. 2. 2021
Nikola Krupková
Gramatika v reáliích, 4. 2. 2021, Klett
Domácí úkoly, 18. 2. 2021, Klett
Zaměřeno na poslech, 11. 3. 2021, Klett
Slovníček - kamarádíme se slovy, 22. 4. 2021, Klett
Rusko z různých úhlů pohledu - mezipředmětové vztahy, 13. 5. 2021, Klett
Města a zajímavá místa - plánujeme si výlet, 18. 5. 2021, Klett
Mgr. Josef Huf

Zpráva o činnosti komise matematiky, fyziky a IKT za školní rok 2020/2021
Předseda komise:
Členové komise:

Helena Hufová
Lukáš Müller, Tereza Pernicová, Jiří Janeček, Lenka Horníčková, Jindřich Žižka,
David Plech

Soutěže
Okresní, oblastní a školní kola
V souvislosti s distanční výukou probíhaly v omezené míře.
Matematický klokan – soutěž probíhala online (březen 2021) - školního
kola se zúčastnilo 7 studentů z prvních a druhých ročníků – 1. místo
v kategorii Junior: F. Řehořek (1. B). Současně se F. Řehořek umístil na 3.
místě v rámci okresního kola.
Maturitní zkoušky
Matematika – společná část státní maturitní zkoušky - 9 studentů,
profilová maturitní zkouška – 3 studenti lycea
Fyzika – profilová maturitní zkouška - 5 studentů.
Deskriptivní geometrie – profilová maturitní zkouška – 5 studentů lycea.
Všichni studenti složili maturitní zkoušku úspěšně.
Filip Řehořek 1.B - 3. místo v okresním
kole Matematického klokana

Další činnost komise
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky do
1. ročníků – na organizaci a průběhu se podíleli H. Hufová,
L. Müller, D. Plech.
Příprava projektu
"Polytechnika" - implementace
krajského akčního plánu II - zpracoval J. Janeček
(realizace projektu 9/21 až 11/23, naše škola bude
spolupracovat se ZŠ Jevíčko, ZŠ Velké Opatovice a ZŠ
Jaroměřice, zapojeni 4 učitelé gymnázia, v rámci projektu
se uskuteční vzdělávání zapojených učitelů, projektové
Maturitní zkoušky 4.B fyzika
dny a kroužek pro žáky gymnázia i ZŠ, gymnázium získá
finance na nové vybavení moderními pomůckami do fyziky ve výši přesahující 1 000 000,- Kč.
Během celého školního roku byly vyučujícími poskytovány konzultace z jednotlivých předmětů a to jak on-line,
tak individuálně ve škole.
Činnost studentů
Studenti 1. B si osvojili práci s online nástroji a naučili se naprogramovat ve vysoké kvalitě internetové stránky.
K tomu navrhli ve vektorovém editoru obraz fantasy světa. Ukázky prací vybraných internetových stránek jsou zde:
http://hartlova.xf.cz (stránka
A.
Hartlové),
http://bilantomas.xf.cz (stránka
T.
Bilana),
http://stepanovaaneta.xf.cz (stránka A. Štěpánové), http://jeriovabarbora.unas.cz (stránka B. Jeriové).
Studenti 1. L vytvořili v rámci pololetních podmínek e-booky, které jsou k dispozici online.
Studenti lycea prezentovali v pololetních projektech také matematickou část, která se u druhého ročníku týkala
aplikace teorie funkcí, extrapolace a interpolace, u třetího ročníku aplikace korelační analýzy při vyhodnocování
vlastních dotazníkových šetření.
Tři maturitní práce studentů lycea se věnovaly architektonickému navrhování a interiérovému designu.
Distanční výuka kladla nové požadavky a výzvy jak pro žáky, tak pro vyučující. Všichni vyučující se průběžně
vzdělávali a rozšiřovali si znalosti týkající se on-line výuky. Při distanční výuce byly používány platformy Google

Workspace, především aplikace Meet, Jamboard, Učebna, Formuláře.
Dále
Kahoot,
wizer.me,
learningapps.com,
whiteboard.fi,
geogebra.org, desmos.com.
Časopisy - Učitel matematiky, Pokroky matematiky, fyziky a
astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální, Computerworld + volně
dostupné online magazíny.
DVPP:
H. Hufová – MS Excel pro učitele středoškolské matematiky, Descartes
Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol,
NPI - SYPO
Webinář – Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, NPI
Oblastní workshop pro učitele matematiky – čtvercové
úlohy, NPI - SYPO
Jak účinně popularizovat matematiku na středním stupni
vzdělávání, Descartes
L. Müller – Konstruktivismus ve výuce (konkrétně modelu E-U-R)
Projektová výuka
T. Pernicová – Online výuka - tipy nejen pro pedagogy
Google Suite Day 3, organizátor gug.cz
Jak na online DOD, organizátor Než zazvoní, s.r.o.
Online konzultační seminář pro PZMK, organizátor NPI
Webinář o online výuce, organizátor DIGI centrum Elixír v Plzni
Projekt APIV – Syndrom vyhoření, organizátor Pardubického kraje
Rozvoj informatického myšlení pro SŠ
Kybernetická bezpečnost pro učitele, Pardubický kraj
Digiday, organizátor gug.cz
Bezpečnost a ochrana dat v online výuce, Pardubický kraj
J. Janeček - Alternativní zdroje energie v názorných experimentech
D. Plech - Konstruktivismus ve výuce (konkrétně modelu E-U-R)
Projektová výuka
Mgr. Helena Hufová

Zpráva o činnosti komise přírodních věd za školní rok 2020/2021
Předseda komise:
Členové komise:

Lenka Jedličková
David Plech, Tomáš Svoboda, Natálie Aguilarová, Lukáš Müller

Exkurze
28. 6. 2021 byla uspořádána exkurze na výstavu Body Worlds: cyklus
života na Brněnském výstavišti. Účastnil se jí 3. ročník gymnázií a 1.
ročník lycea. Ve stejný den navštívily 1. ročníky gymnázia také
olomouckou zoo na Svatém Kopečku, aby si mimo jiné prohlédly
adoptovaného tygra. Ostatní akce (návštěva Zoo-Lešná, Ekoden aj.)
byly vzhledem k panující epidemiologické situaci zrušeny.
Soutěže
Okresní, oblastní a školní kola
Ze soutěží se v letošním školním roce uskutečnil pouze Přírodovědný
klokan, tentokrát distanční formou, kterého se účastnila 11. 11. 2020
třída 1.B a 2.B. Na 3. místě se umístila se ziskem 72 bodů Denisa
Stroblíková z 1.B, 2. místo obsadila Aneta Tomášková ze 2.B a 1. místo
vybojovala se 75 body Veronika Marková. Ani tentokrát žádný student
do dalšího kola nepostoupil. Olympiáda z chemie ani biologie se pro
nezájem studentů nekonala.
Akce pro veřejnost
Mladí přírodovědci aneb Přírodovědecká olympiáda, každoroční
akce pro žáky základních škol, se bohužel letos nemohla uskutečnit. Exkurze ZOO Olomouc
Maturitní zkoušky
Ze 4.A letos odmaturovali 4 žáci z biologie s průměrnou známkou 2, z chemie byla jediná studentka hodnocena
výborně. Ze třídy 4.B si vybralo biologii jako svůj maturitní předmět 11 studentů. Průměrné hodnocení je 1,55.
Z chemie maturovalo 6 žáků s průměrným ohodnocením 1,17. V lyceu obdržely 2 studentky z maturitní zkoušky
z biologie hodnocení výborné, z biologie a ekologie
maturovaly rovněž 2 studentky a to s průměrným
hodnocením 2. Tři studenti si vybrali chemii a získali
průměrné hodnocení 2,33. Na gymnáziu tvořili maturitní
komisi biologie Mgr. L. Jedličková (hlavní zkoušející) a T.
Svoboda (přísedící), na chemii Mgr. L. Jedličková (hlavní
zkoušející) a Mgr. D. Plech (přísedící). V lyceu Mgr. L.
Jedličková (hlavní zkoušející) a Bc. N. Aguilarová (přísedící)
zkoušely biologické předměty, chemii zkoušel Mgr. D. Plech
a příseděl RNDr. L. Müller, Ph.D.
Rovněž byly úspěšně obhájeny 3 maturitní práce třídy 4.L
z biologie, s průměrným hodnocením 1,67.
Maturitní zkoušky 4.B biologie

Zhodnocení distanční výuky
V průběhu distanční výuky se v přírodovědných předmětech využila celá škála nástrojů - Google Disk, Google
Classroom, Google Formuláře, natáčení videí, práce s textem, domácí úlohy a příklady, online hodiny a mnoho
dalšího. Pravidelný kontakt se studenty zajišťovaly především e-maily a Google Meet.
Další činnost komise (+DVPP)
Mgr. Lenka Jedličková se 27. 11. účastnila online semináře agentury Descartes s názvem Jak se dědí geny: od DNA
až po genové inženýrství. Rovněž pokračuje reorganizace biologických a chemických sbírek v kabinetě a archivace
odebíraných časopisů Vesmír a Ochrana přírody.
Mgr. Lenka Jedličková

Zpráva o činnosti komise společenských věd za školní rok 2020/2021
Předseda komise:
Členové komise:

Lenka Hrbáčková
Jana Janečková, Gabriela Sekerešová, Hana Korbelová, Kamila Kučerová, Zdeněk
Podlezl, Jindřiška Polišenská, Luděk Rygl, Jana Sedláčková, Tomáš Svoboda, Dita
Šponerová, Zdeňka Valčíková, Marian Velešík

Exkurze
4. září absolvovali studenti 3. ročníků komentovanou prohlídku Krajského úřadu Pardubického kraje. Po
prostorách úřadu je provedl a s historií budovy i současnou podobou kraje je seznámil Bc. Petr Šilar, pracovník
Oddělení komunikace a vnějších vztahů. Ve velkém zasedacím sále pozdravil studenty tehdejší radní
Pardubického kraje pro oblast školství Ing. Bohumil Bernášek, který s nimi dále pohovořil o fungování krajského
zastupitelstva. Exkurzi pro studenty připravily
Lenka Hrbáčková a Tereza Pernicová.
21. září se pro zájemce napříč ročníky uskutečnila
exkurze do polské Osvětimi. Ještě před
překročením hranic studenti navštívili bývalý
areál hutí, dolů a železáren v Dolních Vítkovicích,
pak už je čekala návštěva památníku v Osvětimi a
v Březince. Exkurzi pro studenty připravily Lenka
Hrbáčková a Jindřiška Polišenská.
16. června navštívili studenti historického
semináře Městské muzeum v Jevíčku a výstavu,
která byla instalována v jevíčské synagoze u
Exkurze Osvětim
příležitosti
festivalu
Jevíčkovění.
Na
vystavovaných panelech si mohli přečíst spoustu zajímavých informací o Přemyslu Otakaru II. Na výstavu studenty
doprovodila PhDr. Zdeňka Valčíková.
Soutěže
Epidemiologická situace soutěžím v tomto školním roce příliš
nepřála, mnohé byly zrušeny, případně probíhaly online formou.
Druhý případ se týkal například filozofické soutěže Nebojme se
myslet, kterou vyhlašuje Filozofická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci. Ze své vlastní iniciativy se jí zúčastnily studentky 4. A
Magdalena Kosatíková a Lenka Dvořáková. V konkurenci více než
stovky dalších soutěžících se jim do druhého kola postoupit
nepodařilo.
Akce pro žáky školy a projekty
Za běžné situace pořádají členové komise například již tradiční
Vánoční hrátky, podílejí se na Gymfestu či připravují místní akce
projektu Světová škola. I zde platí, že z důvodu epidemiologické
situace nemohly tyto akce proběhnout.
Akce pro veřejnost
29. června představili studenti 2. ročníku kombinovaného lycea
v sálu Hotelu Morava vlastní nastudování divadelní hry Atomová Výstava v rámci Jevíčkovění
kočička. V rámci předmětu umělecká tvorba divadlo se studenty
nacvičila Kamila Kučerová.
Již tradiční soutěž Vytvoř si svůj komiks, kterou členové komise připravují ve spolupráci s komisí českého jazyka,
nemohla z důvodu uzavření škol proběhnout.
Maturitní zkoušky
Ústní profilovou maturitní zkoušku z předmětu základy společenských věd konalo celkem 20 studentů – 15 ze třídy
4. A a 5 ze třídy 4. B. Všichni maturitní zkoušku s celkovým průměrem 1,55 složili. Ve třídě 4. L byla úspěšně

obhájena 1 maturitní práce z této tematické oblasti. Zkoušející v obou třídách a vedoucí maturitní práce Šikana na
základních školách byla Lenka Hrbáčková.
Z dějepisu konal ústní profilovou maturitní zkoušku
pouze 1 student ze třídy 4. A, který ji složil s celkovým
průměrem 1,0. Zkoušející byla Zdeňka Valčíková.
Maturitní práce Už nejsme děti vznikla v rámci
předmětu umělecká tvorba a taktéž byla úspěšně
obhájena. Vedoucí práce byla Kamila Kučerová.
Další činnost komise
Během distanční výuky se členové komise setkávali se
studenty skrze platformu Google Meet a využívali
nejrůznější online nástroje jako Kahoot!, Mentimeter,
Jamboard, Quizizz, Wizer.me či LearningApps,
elearningové prostředí z nazemi.cz či výukové
materiály z portálu jsns.
V rámci dalšího vzdělávání se Lenka Hrbáčková
Obhajoba maturitní práce 4.L
zúčastnila 25. listopadu webináře Online výuka –
praktické tipy, jak si připravit a vést výuku ve virtuálním prostředí, 8. prosince webináře Aktivizační metody ve
výuce, 3. února webináře Reflexe na konci hodiny 6x jinak a 13. dubna webináře Bezpečnost a ochrana dat v online
výuce. Společně s Jindřiškou Polišenskou absolvovala 20. října webinář Úvod do globálního vzdělávání a 18.
května webinář Praktická filozofie: Dějiny a současnost etiky. Společně se Zdeňkou Valčíkovou a Janou
Sedláčkovou absolvovala webinář na téma Syndrom vyhoření. Jidřiška Polišenská se dále zúčastnila 18. března
webináře Jak se naučit posilovat svou vůli.
V průběhu roku se členové komise podíleli na propagaci školy, prezentovali školu na online burzách škol a
pomáhali také s přípravou a organizací dnů otevřených dveří, které rovněž probíhaly online. Odebírají časopis
Dějiny a současnost.
Mgr. Lenka Hrbáčková

Výroční zpráva vedoucího předmětové komise tělesné výchovy a geografie za školní rok 2020/2021
Předseda komise:
Členové komise:

Jiří Linhart
Luděk Dobeš, Marián Velešík, Natálie Aguilarová, Petr Veselka

Exkurze
V letošním školním roce se žádná exkurze neuskutečnila. Před plánovanou exkurzí na PVE Dlouhé Stráně v říjnu
2020 byly školy v důsledku pandemické situace uzavřeny. Rovněž se neuskutečnil žádný lyžařský výcvikový
zájezd ani sportovně turistický kurz.
Soutěže
V tělesné výchově ani geografii se neuskutečnilo žádné celostátní ani krajské kolo soutěží.
V tělesné výchově ani geografii se neuskutečnilo žádné okresní, oblastní ani školní kolo soutěží.
Akce pro žáky školy a projekty
V říjnu 2020 zahájil svou činnost kroužek florbalu, ale vzápětí byla činnost v důsledku pandemické situace
ukončena (přerušena). Po znovuotevření škol v květnu 2021 se činnost kroužku podařilo obnovit. Vedoucím
kroužku je Jiří Linhart.
28. 6. se na hřištích u gymnázia uskutečnil sportovní den, během kterého se odehrály turnaje ve futsalu, kinballu
a softbalu.
Akce pro veřejnost
Opět v důsledku pandemické situace nebyl zahájen provoz
školního fitness centra pro veřejnost, znovuobnovení činnosti
se předpokládá v září nebo říjnu 2021.

Sportovní den

Maturitní zkoušky
Z geografie maturovalo celkem 20 žáků (4. A – 14, 4. B – 3,
kombinované lyceum 3) s těmito výsledky: výborný – 6 žáků,
chvalitebný – 8 žáků, dobrý – 6 žáků.
Ve třídách gymnázia byl zkoušejícím Marian Velešík (přísedící
Jiří Linhart), v kombinovaném lyceu byla zkoušející Natálie
Aguilarová a přísedícím Marian Velešík.

Další činnost komise
Tělesná výchova se prezenčně vyučovala pouze
v září, opět byla obnovena na konci měsíce května.
Při distanční výuce byly využity aplikace Google
Meet, Classroom, Forms, po ukončení distanční
výuky využíval Jiří Linhart program Shaman
(zeměpisné testy) a aplikaci Geoguessr.
Jiří Linhart vykonával funkci školního maturitního
komisaře na ISŠ Moravská Třebová.
Z finančního příspěvku Pardubického kraje byly
zakoupeny pomůcky do tělesné výchovy (míčky na
softbal, plné míče, míče na futsal, basketbal a
odbíjenou, náhradní omotávky na florbalové hole a
sada rozlišovacích dresů). Z vedlejší hospodářské
činnosti (provoz fitness centra před pandemií) byla Maturitní zkoušky 4.A geografie
zakoupena sada Kettlebellů.
Komise odebírá dva časopisy. Tělesná výchova a sport mládeže a Dnešní svět.

Mgr. Jiří Linhart

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2020/2021
Výchovný poradce:

Dita Šponerová

Exkurze
V letošním roce se žádné exkurze ani setkání se zástupci vysokých školy fyzicky na půdě naší školy nekonaly.
Žákům 4. ročníků byla během školního roku nabídnuta možnost zúčastnit se veletrhu vysokých škol Gaudeamus
online a stejným způsobem se měli možnost zúčastnit několika setkání se zástupci vysokých škol.
Akce pro žáky školy a projekty
Od září 2020 na škole pracuje školní psycholožka, která v rámci kariérového poradenství realizovala s žáky 4.
ročníků testy profesní orientace, které pak se studenty individuálně vyhodnotila. Bohužel se díky říjnovému
zavření škol nedostalo na všechny zájemce. Školní psycholožka poskytovala konzultace žákům, rodičům i kolegům
v otázkách výchovně-vzdělávacích, problematiky studia, komunikace.
VP aktualizovala na webových stránkách školy důležité informace týkající se přijímacího řízení na VŠ, potřebné pro
vyplnění přihlášky ke studiu, přehledy VŠ a vzdělávacích agentur. Pravidelně maturanty zásobila také množstvím
propagačních materiálů, především v elektronické podobě. 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, opět v online podobě při podávání přihlášek na vysoké a vyšší odborné školy. Průzkum
zájmu o vysoké a vyšší odborné školy ve třídách 4. A, B, L byl tentokrát opět uskutečněn elektronickou cestou.
Úspěšnost přijetí bude vyhodnocena počátkem příštího školního roku 2021/2022.
Další činnost výchovného poradce
V obou druhých ročnících pokračují v práci na doporučení SPC asistenti pedagoga, kteří pomáhali se zajištěním
výuky. V průběhu školního roku byly žákům fyzicky, po telefonu, popř. elektronicky poskytovány výchovným
poradcem a školním psychologem individuální rady při řešení výukových problémů.
Po konzultacích s PPP, SPC, s třídními učiteli a ostatními vyučujícími VP aktualizovala seznam žáků
s poruchami učení. V letošním školním roce nikdo z žáků 4. ročníků nevyužil uzpůsobení podmínek pro konání
maturitních zkoušek. V průběhu školního roku uplatňovali tři žáci podpůrná opatření 3. stupně, jeden opatření 2.
stupně a dva 1. stupně. Dva studenti se vzdělávali podle Individuálního vzdělávacího plánu.
Škola se i 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 a kurzu pro management absolvovali v osmihodinových blocích formou
webinářů 16 a 40 hodin školení.

Mgr. Dita Šponerová

Přehled přijetí absolventů na VŠ, VOŠ apod.
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0
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1
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1
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1
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Přihl. na VŠ

18
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100

9

100
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Nast. na VŠ

12

66,67

17

94,44

8

88,89
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82,22

Počet žáků

18

18

Škola

9

45

Počet

UP Olomouc

14

MU Brno

7

VUT Brno

6

Mendelova univerzita Brno

2

Technická univerzita Ostrava

2

UK Praha

1

Ostravská univerzita

1

ČVUT

1

Moravská vysoká škola Olomouc

1

Vysoká škola polytechnická Jihlava

1

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha - Ambis

1

VOŠ

6

Jazyková škola

1

Praxe

1

Škola

Fakulta

Obor

Počet

MU Brno

Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomie

1

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

Speciální pedagogika

1

Učitelství 1. stupně

2

Obor neuveden

1

Ortoptika

1

Radiologický asistent

1

Chemie – Biologie se zaměřením na
vzdělávání

1

Astrofyzika

1

Ekologická a evoluční biologie

1

Lékařská fakulta

Všeobecné lékařství

1

Přírodovědecká fakulta

Biologie-Geografie

1

Fyzika-Geografie

1

Porodní asistentka

1

Radiologická asistence

1

Pedagogická fakulta

Sociální pedagogika – specializace
Výchova ve volném čase

1

Filozofická fakulta

Psychologie

1

Filozofická fakulta

Humanitní studia

1

Ekonomicko-správní fakulta

Obor neuveden

1

Pedagogická fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

UPOL

Fakulta zdravotnických věd

UPCE

18

7

6

Fakulta elektroniky a
informatiky

Obor neuveden

1

Fakulta zdravotnických studií

Porodní asistentka

1

Radiologický asistent

2

Fakulta strojního inzenýrství

Strojírenství

1

Fakulta podnikatelská

Ekonomie podniku

1

Chemická fakulta

Obor neuveden

1

Fakulta elektroniky a
komunikační technologií

Informační bezpečnost

1

Biomedicínská technika a
bioinformatika

1

Obor neuveden

1

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární lékařství

2

Fakulta veterinární hygieny a
ekologie

Veterinární hygiena a ekologie

1

Ochrana zvířat a weltfare

1

Agronomická fakulta

Agrobyznys

1

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
management

1

Vysoká škola polytechnická
Jihlava

Fakulta neuvedena

Obor neuveden

1

Vysoká škola (název
neuveden)

Fakulta neuvedena

Obor neuveden

1

Univerzita obrany Brno

Fakulta vojenského
leadershipu

Řízení a použití ozbrojených sil

1

Zahraniční univerzity

UCL Odense

Cestovní ruch

1

1

zpěv

1

1

Boskovice

Cestovní ruch

1

Praha

Nutriční terapie

1

VUT Brno

Veterinární univerzita Brno

Mendelova univerzita Brno

Státní konzervatoř Brno
VOŠ

6

4

2

1
1
1
1

2

Jazyková škola

4

4

Praxe

4

4

Zpráva o činnosti koordinátora protidrogové prevence a sociálně-patologických jevů za školní rok
2020/2021
Školní metodik prevence:

Jana Sedláčková

Školní rok 2020/21 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 Camping Baldovec
s.r.o., Baldovec. Rodiče studentů 1. A, 1. B, 1. L byli informování o programu a struktuře AK . Součástí AK byl vybrán
program Standard, který zahrnuje sportovní aktivity v lanovém centru, horolezecké věži, lukostřelbu. Součástí
kurzu je mnoho týmových her, které by měly přispět ke spolupráci a soudržnosti nových kolektivů, které se budou
teprve utvářet. AK se konal v termínu od 1. 9 - 3. 9. 2020. 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.
AK třídy 1. L probíhal samostatně v Květné u Litomyšle. Jejich 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.
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.
V září byl zpracován Plán školního metodika prevence pro školní rok 2020/2021 a nasmlouvány přednášky a
besedy. V součinnosti byl i dopracován Minimální preventivní program a vyvěšen na webové stránky naší školy. V
papírové podobě je pro ostatní kolegy k dispozici ve sborovně školy. Bohužel v průběhu září, v období probíhající
epidemie, byly školy zavřeny a všechny aktivity, které byly plánovány, musely být zastaveny. Tedy především kurz
primární prevence (KPP), který byl plánován na červen, musel být zrušen.
Podařilo se nám ale přesunout jak KPP pro současné druháky, tak pro budoucí druháky, tedy žáky školního roku
2021/2022. Pro současné druhé ročníky byl KPP přesunut do rekreačního střediska Motýlek ve Svojanově u
Moravské Třebové, a to na září školního roku 2021/2022, na 13. – 15. 9. 2021. Budoucí druhé ročníky by se měly
zúčastnit KPP v červnu od 13. – 15. 6. 2022. Pro oba kurzy zajištěn program svitavské Alfy, střediska výchovné péče,
pod vedením Mgr. Jana Mazáka, Mgr. Jaroslava Lainze a Mgr. Vojtěcha Klusoně. Program je zaměřen především na
práci s kolektivem formou sportovních, zážitkových a poznávacích her. Cílem kurzů má být předcházení
rizikovému chování v kolektivu, učit se spolu vycházet, komunikovat, a pokud by k nějakým problémům
docházelo, měly by se učit je společnými silami řešit.
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… Letos jsme nestihli zorganizovat téměř žádnou takovou
akci.
Během školního roku jsme spolupracovali úzce s výchovnou poradkyní, ale také při on-line setkáních 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,
letos bohužel pouze formou on-line. I tak si myslím, že všechna setkání byla založena na věcném řešení problémů.
Sdílením určitých nepříjemných situací, které řešili ostatní kolegové, jsme se my ostatní mohli jen poučit. Již
čtvrtým rokem jsme přihlášeni do tzv. systému preventivních aktivit, VINSPI, který se školní metodik prevence
snaží pravidelně doplňovat, bohužel i letos nebylo příliš mnoho příležitostí s kolegy diskutovat a více
spolupracovat.
Odebíráme pravidelně časopis Prevence.
Mgr. Jana Sedláčková

Zpráva o činnosti metodika informačních a komunikačních technologií za školní rok 2020/2021
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 2020/2021 následující záležitosti:
Výuka
 prováděla kontrolu tematických plánů předmětu IKT
 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 nástrojů používaných při distanční výuce dle aktuálních potřeb
 prováděla proškolení studentů na Domově mládeže ohledně přihlašování a bezpečnosti na síti
Správa ICT
 ve spolupráci se správcem sítě Mgr. Martinem Korbelem, technikem Františkem Skácelem a Mgr.
Jindřichem Žižkou, PhD. zabezpečovala běžný provoz ICT, konzultovala nezbytné úpravy pro fungování
školní sítě
 zabezpečila instalace odborných programů pro výuku (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
 ve spolupráci s J. Žižkou a D. Plechem spravovala školní sociální sítě
 podílela se na zabezpečení provozuschopnost zařízení ICT
 došlo k zakoupení a instalaci nových počítačů do učebny IVT1, několika kabinetů a kmenových tříd
v rámci nezbytné obnovy hardwarového vybavení (celkem 19 ks), v kmenových učebnách byly také
vyměněny harddisky za SSD disky v rámci zlepšení činnosti počítačů (zajišťoval J. Žižka)
 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 pro burzy ŠŠ online a DOD online
založila a spravovala účty školy na sociálních sítích (facebook, instagram)
s J. Žižkou, D. Plechem a L. Műllerem vytvářela obsah pro sociální sítě a webové stránky školy
vzhledem k opětovnému uzavření škol a distanční výuce 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 (především distanční výuka, bezpečnost dat, propagace
školy pomocí sociálních sítí a další)
Mgr. Tereza Pernicová

Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za školní rok 2020/2021
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 v gymnáziu v rámci 2 maturitních otázek. Výuka EVVO problematiky probíhala především v rámci
hodin biologie ve 4.B. Okrajově však byla tato témata diskutována také v geografii, chemii, případně dalších
předmětech.
Jako tradičně třídí škola odpad a vzhledem k dlouhodobému uzavření budovy školy se letos výrazně zmenšila
ekologická stopa. Také odebíráme časopis Ochrana přírody.
Ve 3. ročníku kombinovaného lycea vytvořil v rámci letních podmínek každý student ekologický projekt. Mimo jiné
byl zřízen kompost u domova mládeže (3x 1100 litrů). Jiní studenti čistili studánky v okolí Jevíčka a sbírali odpad
katastru svých obcí. Nebo byl založen ekologický kroužek. Mezi tématy se objevila i upcyklace použitého oblečení.
Ve spolupráci se společností Lescus Cetkovice se studenti 3.B účastnili výsadby stromků.
Tradičně konaný Ekoden v Jevíčku se vzhledem k epidemiologické situaci nekonal, stejně jako plánovaná exkurze
do ZOO-Lešná či přednášky s ekologickou tématikou.
Mgr. Lenka Jedličková

Zpráva o činnosti domova mládeže za školní rok 2020/2021
Vedoucí vychovatelka:
Vychovatelky:

Věra Vafková
Iveta Blahová, Darina Gnipová, Zuzana Machorková

Na počátku školního roku bylo na domov mládeže přihlášeno 62 žáků, z toho 45 dívek. 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
Po loňském neúplném školním roce jsme se velmi
těšily na ubytované a věřily, že školní rok může být
celý „normální“. Do nabízených zájmových aktivit a
kroužků se nám přihlásil vysoký počet zájemců.
Ubytovaní si mohli vybrat činnosti sportovního,
vzdělávacího i estetického charakteru. Bohužel se
nám přání nevyplnilo a již počátkem října byl domov
mládeže uzavřen z důvodu šíření nemoci Covid19.
Soutěže a akce pro žáky
Naše ubytované jsme opět mohly přivítat koncem
května. Nabízely jsme jim činnosti spíše
individuálního charakteru – vycházky do přírody,
Příprava do tanečních
blízkého okolí, aktivity na hřišti. Zájem vzrostl o
půjčování knih, společenských her, hlavolamů. Zvýšená návštěvnost byla u stolního tenisu a stolního fotbálku i u
klavíru. S žáky jsme probíraly současnou situaci, nutnost dodržovat stanovená nařízení a pravidla. Soustředily
jsme se na utužování a zlepšování vztahů mezi obyvateli, vytvoření pozitivní atmosféry, snížení doby pasivního
odpočinku. Někteří ubytovaní vyhledávali vychovatelky k rozhovorům o osobních problémech, které řeší /změny
rodinného zázemí, nezvládnutí distanční výuky, nedostatky v komunikaci s vrstevníky/.
V rámci školní podmínky byl před domov mládeže umístěn kompostér a všichni ubytovaní byli seznámeni osobně
i formou nástěnných novin s jeho používáním.
I přes přijatá opatření a uzavření škol a školských
zařízení v domově vládl čilý ruch. Byly provedeny drobné
opravy, důkladný úklid, inventury, svépomocí jsme
zvládly jednotné očíslování všech dveří v budově.
Vychovatelky se zúčastnily pomocí webinářů
vzdělávacích akcí. Bylo nakoupeno a do druhého
poschodí vpravo umístěno devět postelí se zdravotní
matrací.
Jakmile to situace dovolila a byl umožněn provoz školní
jídelny, podílely se vychovatelky na dozorech ve školní
jídelně při konzumaci a výdeji jídla.
Kompostér před DM

Věra Vafková- vedoucí vychovatelka DM

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí a další kontroly
2. 6. 2021 – inspekční činnost ČŠI – získávání a analyzování informací o činnosti střední školy v období po návratu
žáků k prezenčnímu vzdělávání

Zpráva o hospodaření školy

Stav k 31. 12.

v tis. Kč
Index
2019
2020/2019
304 417
1,27

Ukazatel
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
z toho:
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2020
385 487
0
229 417

0
229 417

1,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
z toho:
pozemky
stavby
samostatné hmotné movité věci a soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek

69 020 931

69 020 931

1,00

588 046
52 965 666
6 382 012
8 806 865

591 280
52 393 926
6 531 227
8 606 733

0,99
1,01
0,98
1,02

0
269 680

0
334 170

0,81

84 268
8 070
500
0
747
0

112 285
8 070
0
0
703
0

0,75

56 408
3 869 265

47 681
3 144 949

1,18
1,23

143 752
4 468

33 878
5 500

4,24
0,81

Dlouhodobé pohledávky celkem
Krátkodobé pohledávky celkem
z toho:
odběratelé
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti
jiné pohledávky z hlavní činnosti
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti
pohledávky za zaměstnanci
ostatní krátkodobé pohledávky
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
z toho:
dodavatelé
ostatní krátkodobé závazky

Číslo účtu
411
412
413
414
416

31.12.2020
75 000
446 066
92 048
868 190
449 235

Finančně kryto
75 000
410 300
92 048
868 190
449 235

v tis. Kč
31.12.2019
Finančně kryto
1 456 715
1 447 992
75 000
75 000
377 290
368 566
48 796
48 796
93 296
93 296
862 334
862 334

1,06

v tis. Kč
31.12.2020
Hospodářská
Hlavní činnost
činnost
29 565 259
672 907

31.12.2019
Hospodářská
Hlavní činnost
činnost
27 779 949
1 034 041

Index 2020/2019
Hlavní
Hospodářská
činnost
činnost
1,06
0,65

29 565 259

672 907

27 779 580

1 034 041

1,06

0,65

1 380 649
1 079 130
90 469
18 181 019

186 150
104 434
20 987
232 975

2 334 383
1 496 725
280 651
15 577 688

257 515
132 392
97 148
392 296

0,59
0,72
0,32
1,17

0,72
0,79
0,22
0,59

590 216
245 382

10 714

579 466
410 924

13 293
0

1,02
0,60

0,81

29 566 866

684 977

27 788 014

1 069 229

1,06

0,64

2 382 855

684 977

3 943 117

1 069 229

0,60

0,64

2 201 906
118 530
19 275
29 143

684 977
0
0
0

0
3 792 901
104 626
42 101
3 489

0
1 069 064
165
0
0

0,58
1,13
0,46
8,35

0,64
0,00

23 844 897

0

1,14

8 065

35 188

0,20

27 184 011
1 607

12 070

0,34

Stav k 31. 12.
Ukazatel
Neinvestiční dotace a příspěvky celkem
Neinvestiční dotace poskytnuté na 1
kalendářní rok
v tom:
Od zřizovatele celkem
z toho:
provozní příspěvek
příspěvek na opravy a udržování
ostatní NIV příspěvky od zřizovatele
MŠMT celkem

2020
27 184 010

v tis. Kč
Index
2019
2020/2019
23 844 897
1,14

26 686 967

23 707 210

1,13

2 407 277

2 447 411

0,98

2 407 277
0
0

2 447 411
0
0

0,98

24 279 690

20 847 182

1,16

z toho:
dotace na přímé náklady
ostatní NIV dotace z MŠMT celkem

24 271 190
8 500

20 050 727
796 455

1,21
0,01

57 628

412 617

0,14

403 815

137 687

2,93

403 815

137 687

2,93

Ostatní NIV dotace celkem

0

0

Investiční transfery a dotace celkem
v tom:
Od zřizovatele
INV dotace od ostatních poskytovatelů

0

27 613

0,00

0
0

27 613
0

0,00

Ostatní NIV dotace celkem
Neinvestiční dotace poskytnuté na více
let celkem
v tom:
MŠMT - projekty EU celkem

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.

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)
Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452 je zapojeno do projektu Implementace Krajského akčního plánu
Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem
této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně
spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky
zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž
kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ
i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
 Řízení projektu,
 Podpora polytechnického vzdělávání,
 Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
 Rozvoj kariérového poradenství,
 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
 Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

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 2020/2021:
Soňa Prudilová
Jitka Štindlová
Andrea Křepelová
Mgr. Petra Vymětalová
Ing. Petr Janíček
Martina Havlíčková
Mgr. Jana Knödlová
Rudolf Beran
Martina Zikmundová
Andrea Nárožná
Martina Zatloukalová
Markéta Krejčí
Mgr. Lenka Grulichová
Mgr. Hana Kouřilová
Jarmila Němcová
Mgr. Eva Machálková
Irena Řehořová
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.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za školní rok
2020/2021
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 poskytlo ve školním roce 2020/2021 následující informace:
počet žádostí o informace
6
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
opis podstatných částí rozsudku soudu
0
výčet poskytnutých výhradních licencí
0
výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona
0

UČEBNÍ PLÁN ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Další cizí jazyk1

1R

2R

3R

4R

Suma

3
4
3

4
4
3

4
3
3

4
5
3

15
16
12

Matematika a její aplikace
Matematika

4

4

4

4

Člověk a příroda
+7
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie

3
3
2
2

2
3
3
2

3
2
2
2

2
2
-

10
8
9
6

Člověk a společnost
Základy společenských věd
Dějepis

1
2

1
2

2
2

2
-

6
6

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

16

Člověk a svět práce
Umění a kultura2
+0
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova

+1

2
2

2

2
-

-

-

4
4
+1

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

2

-

-

4

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

-

-

2
2
-

2
2
2
2

4
4
2
2

Celkem

33

33

32

1

2

+0

+4

34

Student si volí již v prvním ročníku jeden ze tří nabízených jazyků
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
2

132,0

+26

UČEBNÍ PLÁN ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ (platí do školního roku 2015/2016)
Vzdělávací oblasti/Vzdělávací obory
1R
2R
3R
4R
Suma
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
3
4
4
4
15
Anglický jazyk
5
5
4
5
19
Další cizí jazyk4
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 3
2
2
Latina
2
2
4
Matematika a její aplikace
Matematika

3

3

3

3

12

Člověk a příroda
+2
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

-

6
6
6
6

Člověk a společnost
Základy společenských věd
Dějepis

2
2

2
2

2
2

2
2

8
8
+1

Umění a kultura5
+0
Hudební výchova
Výtvarná výchova

2

2
2

2
-

-

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
2

2

-

-

4

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

-

-

2
2
-

2
2
2
2

4
4
2
2

Celkem

32

34

33

-

4
4
+1

+0

+4

33

Student si volí již v prvním ročníku jeden ze tří nabízených jazyků
Studenti si v prvním ročníku volí ze vzdělávací oblasti jeden ze vzdělávacích oborů
6
Seznam volitelných předmětů a jejich osnovy jsou uvedeny v příloze k ŠVP
5

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

Člověk a svět práce

4

Disp.

132,0

+26

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

Moduly-fyzika1-Akustika

0

0

0,5

0
0
4

Moduly-fyzika 2- Optika

0

0

0,5

Moduly-biologie

0

0

1

0

1

0

Moduly - chemie2-Výpočty

0

Biologie a ekologie

0

0

0

4

4

1

Chemie v zaměření

0

0

0

4

4

1

33,5

33,5

31

31

129

26

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

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 11. 10. 2021
V Jevíčku 2021

