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Úvod 
 
 

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 mělo ve školním roce 2011/2012 
celkem 12 kmenových tříd s celkovým počtem 323 žáků. Z celkového počtu čtyř tříd ve 
čtyřletém studiu jsme vyučovali již poslední třídu v dobíhajícím čtyřletém oboru vzdělání 79-
41-K/401 Gymnázium – všeobecné. První, druhý a třetí ročník čtyřletého studia se již 
vyučoval v nově zaváděném oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Čtyři kmenové třídy 
absolvovaly nižší stupeň osmiletého studia, všechny již v oboru vzdělání 79-41-K/81 
Gymnázium. Obdobná situace jako u čtyřletého studia byla i na vyšším stupni osmiletého 
studia – z celkového počtu čtyř tříd byla již jen poslední (maturitní) v dobíhajícím oboru 
vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné, první, druhý a třetí ročník vyššího stupně již 
měl nový obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium. Žáci nově zaváděných oborů vzdělání se 
vyučovali podle vypracovaných příslušných školních vzdělávacích programů. Maturitou 
podle nových předpisů letos končili svá studia žáci jedné třídy čtyřletého a jedné třídy 
osmiletého oboru vzdělání. 

Změny v pedagogickém sboru nebyly ve školním roce 2011/2012 významné. V tomto 
roce již nevyučovala Mgr. Iva Hospodářová, z rodičovské dovolené do vyučovacího procesu 
nastoupila RNDr. Kateřina Kopečná. Dále pokračovala rodičovská dovolená Mgr. Diany 
Mücksteinové (nastoupila na snížený úvazek v dubnu 2012). Na snížený úvazek pracovali 
RNDr. Věra Freiová, Mgr. Václav Hospodář, Mgr. Zdeněk Venclovský, PhDr. Jana Juklová, 
Steel Tracy (anglický rodilý mluvčí) a Mgr. Vlasta Tichá. 

Úspěšnost našich studentů v přijetí na vysoké školy byla tradičně vysoká. Z 29 
absolventů osmiletého studia ve školním roce 2011/2012 jich bylo na vysoké školy přijato 29, 
jejich úspěšnost v přijetí na vysoké školy byla tedy 100,0 %. U čtyřletého studia bylo v tomto 
roce z celkového počtu 30 maturantů na vysoké školy přijato 28 studentů. Jejich procento 
úspěšnosti je tedy 93,3 %. Z celkového počtu 59 maturantů na naší škole bylo letos přijato ke 
studiu na vysokých školách 57 studentů, což celkem činí 96,6 %. Ze zbylých dvou absolventů 
jeden nastoupil do nultého ročníku VŠ a jeden nastoupil do praxe. 

Z prostředků vlastního rozpočtu školy a ze získaných grantů se škole dařilo dále 
modernizovat svoji budovu a její vybavení. Byla vyměněna příčka mezi kabinetem 
a posluchárnou biologie a současně byl rekonstruován vlastní kabinet biologie. Opravili jsme 
osvětlení ve velkém sále tělocvičny. Ke konci roku 2011 jsme pořídili kompletní sadu nových 
počítačů do učebny výpočetní techniky v prvním patře. Jejich výměna umožnila vyřadit 
zastaralé počítače, které měli vyučující dosud ve svých kabinetech. Ve stejnou dobu byly 
pořízeny i kovové žaluzie pro zatemnění ve třídách s interaktivními tabulemi. Nakoupili jsme 
i nový nábytek do maturitní třídy osmiletého studia. Z prostředků grantu firmy ČEZ byl 
pořízen komplet interaktivní tabule nejmodernější koncepce do jedné z tříd v přízemí školy. 
Většina vyučujících získala i výkonný notebook pro přípravu výukových materiálů 
financovaných z programu Evropské unie. 

Nadále jsme provozovali tělocvičny, posilovnu a další učebny školy pro potřeby 
hlinecké sportovní veřejnosti i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech.  

Plynulý chod gymnázia ve školním roce 2011/2012 nenarušila žádná mimořádná 
událost. 
 

       ředitel školy 
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a) Základní údaje o škole 
 
 

Druh školy: 
 Střední škola  
 
Činnost školy vykonává právnická osoba: 
 Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 
 
Adresa školy: 
 Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko 
 
Právní forma: 
 příspěvková organizace 
 
IZO: 060 103 329 
 
Identifikátor právnické osoby (REDIZO): 
 600 011 852 
 
IČ: 60 133 329 
 
Zřizovatel: 
 Pardubický kraj 
 právní forma: kraj, IČO: 70 892 822 
 Adresa: Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 
 
Nejvyšší povolen počet žáků ve škole: 480 
 
 

b) Přehled oborů vzdělání 
 
 
1) obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 
 studium denní 
 délka studia: 4 roky 0 měsíců 
 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 160 – dobíhající obor 
 
2) obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 
 studium denní 
 délka studia: 4 roky 0 měsíců 
 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 320 
 (nově otevíraný obor vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro 

čtyřleté studium v tomto školním roce ve třídě 1. C, 2. C a 3. C) 
 
3) obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné 
 studium denní 
 délka studia: 8 roků 0 měsíců 
 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 320 – dobíhající obor 
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4) obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium 
 studium denní 
 délka studia: 8 roků 0 měsíců 
 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 320 
 (nově otevíraný obor vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro nižší 

stupeň osmiletého studia v tomto školním roce ve třídě 1. A, 2. A, 3. A a 4. A 
a podle Školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého studia 
v tomto školním roce pro třídu 5. A, 6. A a 7. A) 

 
 

c) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 
Ředitel školy:  

RNDr. Rostislav Dvořáček 
 
 Zástupce ředitele: 

RNDr. Hynek Vojanec 
 

Učitelé: 
Mgr. Jana Bálková     Mgr. Lada Leszkowová 
Mgr. Martin Bureš     PaedDr. Jana Malinová 
Mgr. Jiří Dušek     Ing. Romana Nováková 
RNDr. Ivanka Dvořáčková    Mgr. Tomáš Paděra 
RNDr. Věra Freiová     Mgr. Zdenka Podaná 
Mgr. Milena Hamplová    Mgr. Jana Pospíšilová 
Mgr. Věra Hanáková     Mgr. Marian Solčanský 
PaedDr. Jaroslava Hladíková    Tracy Steel 
Mgr. Václav Hospodář    Mgr. Martina Škorničková 
PhDr. Jana Juklová     Mgr. Vlasta Tichá 
PaedDr. Dagmar Kantůrková    Mgr. Jitka Vacková 
RNDr. Kateřina Kopečná    Mgr. Zdeněk Venclovský  
Lenka Krupičková   Mgr. Eliška Vokáčová 

  
Poznámka: 

Mgr. Diana Mücksteinová byla ve školním roce 2011/2012 na rodičovské 
dovolené, nastoupila na snížený úvazek od dubna 2012. 

 
Vedení kroniky školy: 

PaedDr. Jaroslava Hladíková 
 
Zápisy z porad:  

PaedDr. Dagmar Kantůrková 
  
Technicko-hospodářské pracovnice: 

 Hlavní účetní:   Alice Novotná 
Mzdová účetní:  Eva Adámková 

  
 Vnitřní audit: 
 Ing. Jaroslav Čermák 
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Provozní pracovníci: 
Školník, topič:   Jiří Mařas 
Uklízečky:   Jana Boháčová 

Markéta Charousová 
Dana Mařasová  
Šárka Mertlíková 

  
Správcové tělocvičen:  Marie Jančíková 

Božena Šustrová  
 
Školská rada: 
 předseda: Mgr. Marta Nováková 
 členové: PaedDr. Jaroslava Hladíková 
   Jiří Socha 
 
Adresa pro dálkový přístup: red@gymhlinsko.cz 
Webové stránky školy:  www.gymhlinsko.cz  
 

Pedagogický sbor: 
 Ve školním roce 2011/2012 vyučovalo na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku 

kromě ředitele a jeho statutárního zástupce dalších 26 učitelů. Z celkového počtu 28 
pedagogických pracovníků bylo 9 mužů a 19 žen.  

V tomto roce již nevyučovala Mgr. Iva Hospodářová, z rodičovské dovolené se vrátila 
RNDr. Kateřina Kopečná. Dále pokračovala rodičovská dovolená Mgr. Diany Mücksteinové 
(nastoupila na snížený úvazek v dubnu 2012). Na snížený úvazek pracovali RNDr. Věra 
Freiová, Mgr. Václav Hospodář, Mgr. Zdeněk Venclovský, PhDr. Jana Juklová, Steel Tracy 
(anglický rodilý mluvčí) a Mgr. Vlasta Tichá. Čtyři vyučující pracující na snížený úvazek byli 
již ve starobním důchodu. 

Věková struktura pedagogického sboru (včetně žen, které jsou v současné době na 
mateřské dovolené) byla v tomto školním roce následující: ve věkové kategorii do 30 let byli 
k datu 30. června 2012 dva učitelé (1 muž a 1 žena), v kategorii od 30 do 40 let bylo šest 
učitelů (2 muži a 4 ženy, z toho jedna na rodičovské dovolené), v kategorii od 40 do 50 let 
bylo pět učitelů (5 žen), v kategorii od 50 do 60 let bylo deset učitelů (2 muži a 8 žen) a ve 
věkové kategorii nad 60 let bylo šest učitelů (4 muži a 2 ženy). Průměrný věk členů našeho 
pedagogického sboru byl k 30. červnu 2012 49,2 let.  

Pracovní úvazky jednotlivých vyučujících se pohybovaly v pásmu od 21 do 26 hodin 
týdně. Celkový týdenní počet vyučovacích hodin vyučovaných na škole ve školním roce 
2011/2012 při dvanácti kmenových třídách byl 549, z tohoto počtu bylo 533 hodin povinných 
a povinně volitelných předmětů, 16 hodin bylo nepovinných předmětů. 
 Celková aprobovanost pedagogického sboru našeho gymnázia činila v uplynulém 
školním roce 2011/2012 98,5 %. 
  
Údaje o počtu žáků a pracovníků školy 
 

Poč. tříd Poč. žáků Poč. prac.  Poč. ped. 
   prac. 

Poč. žáků 
na ped. prac. 

Prům. žáků 
   na třídu 

a b a b a b a b a b a b 
12 12 334 323 31,2 31,5 24,8 25,1 13,5 12,9 27,8 26,9 

 
a - stav k 30. 6. 2011               b - stav k 30. 6. 2012   
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d) Přijímací řízení 
 

Přijímací řízení na školní rok 2012/2013 proběhlo v souladu s ustanoveními školského 
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

I pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 zůstalo v platnosti doporučení všem 
středním školám zřizovaným Pardubickým krajem konat v rámci přijímacího řízení do oborů 
vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou přijímací zkoušky. Tyto zkoušky byla jednotné 
pro celý Pardubický kraj, uskutečněné formou písemných testů z českého jazyka, matematiky 
a obecných studijních předpokladů (příslušné usnesení Rady Pardubického kraje ze dne 
19. srpna 2010 má č. j. R/1304/10). Výstupní hodnocení uchazeče vypracované základní 
školou se nevyžadovalo a nezohledňovalo. 

Hodnocení uchazečů se sestávalo ze dvou částí. V první části mohl uchazeč o čtyřleté 
studium získat maximálně 50 bodů (uchazeč o osmileté studium 20 bodů) za prospěch na 
základní škole. Za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium mohla škola přidělit 
uchazeči dalších maximálně 5 bodů (u osmiletého studia maximálně 2 body). V druhé části 
hodnocení mohl uchazeč získat za výsledky centrálně zadávané přijímací zkoušky celkem 130 
bodů (u osmiletého studia 60 bodů). Uchazeči o čtyřleté studium vypracovali test z českého 
jazyka (maximálně 40 bodů), matematiky (maximálně 30 bodů) a test obecných studijních 
předpokladů (maximálně 60 bodů). Uchazeči o osmileté studium vypracovali pouze test 
obecných studijních předpokladů. Minimálním kritériem pro přijetí uchazeče o čtyřleté 
studium v prvním kole přijímacího řízení bylo získání minimálně 104 bodů, přijetí uchazeče 
o osmileté studium zajišťovalo dosažení hranice alespoň 50 bodů z obou částí přijímacího 
řízení. Podrobná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok vydal ředitel školy dne 
30. ledna 2012. 

Tradiční návštěvní den naší školy, na kterém mohli zájemci o studium a jejich rodiče 
získat potřebné informace o studiu, se letos uskutečnil ve středu 30. listopadu 2011. Podobně 
jako v jiných letech i letos navštívil školu v dopoledních hodinách větší počet žáků z devátých 
tříd základních škol se zájmem o čtyřleté studium a následně v odpoledních hodinách řada 
mladších žáků pátých ročníků hlásících se na osmileté studium v doprovodu svých rodičů. 
Součástí návštěvního dne byla i tradiční schůzka vedení gymnázia s výchovnými poradci 
základních škol. Zájemcům o studium na gymnáziu v dopoledních hodinách sehráli naši 
současní studenti divadelní představení. 

Přijímací řízení na naši školu vyhlásil ředitel školy dne 30. ledna 2012. Současně 
stanovil také nejvyšší počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání – v případě 
osmiletého i čtyřletého oboru vzdělání to byl maximální počet 30 uchazečů. 
 I letos jsme vyšli vstříc zájemcům o studium na středních školách Pardubického kraje 
a umožnili jim vykonat na naší škole přijímací zkoušky „nanečisto“. Ty se uskutečnily 
v pondělí 5. března 2012. Libovolní zájemci si mohli vyzkoušet konání jednotlivých typů 
testů, se kterými by se následně setkali u skutečných přijímacích zkoušek. Celkem tuto 
možnost na naší škole využilo 34 zájemců o osmileté studium a celkem 37 zájemců o čtyřleté 
studium. 
 Ve středu 21. března 2012 se na naší škole uskutečnila ještě tzv. generálka přijímacích 
zkoušek. V jejím průběhu vypracovali písemné testy žáci naší školy. Testy pro zájemce 
o osmileté studium psali žáci třídy 1. A, testy pro uchazeče o čtyřleté studium vypracovali 
žáci třídy 4. A. 
 Obdobně jako v loňském roce jsme organizovali pro žáky základních škol bezplatnou 
přípravu na přijímací zkoušky formou seminářů z jednotlivých předmětů. 
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Osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium: 
 

Přihlášku na osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium podalo do 1. kola 
přijímacího řízení celkem 34 žáků z pátých tříd základních škol. Přijímací zkoušku (test 
obecných studijních předpokladů) vykonalo celkem 33 uchazečů o studium. Podmínku 
získání minimálně 50 bodů však splnilo pouze 13 žáků. Tito žáci byli přijati ke studiu. Pro 
2. kolo přijímacího řízení byla hranice minimálního počtu bodů snížena na 45 bodů. 

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásil ředitel školy dne 25. dubna 2012, termín 
přijímacích zkoušek byl stanoven na pondělí 21. května 2012. Počet volných míst na osmiletý 
obor pro druhé kolo byl stanoven na 17. 

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení podalo celkem 19 uchazečů. Tři z nich 
splňovali podmínky pro přijetí na základě výsledků přijímací zkoušky v prvním kole. Všech 
13 přijatých uchazečů v 1. kole odevzdalo zápisový lístek, celkový počet volných míst pro 
druhé kolo tedy byl 14. K přijímacím zkouškám v druhém kole se dostavilo 16 žáků. Deset 
dalších uchazečů bylo přijato, šest z nich nesplnilo podmínky přijetí ve druhém kole 
přijímacího řízení. Celkově bylo po druhém kole na osmiletý obor vzdělání přijato a zápisový 
lístek odevzdalo 26 uchazečů. 

Vzhledem k dalšímu zájmu žáků z pátých tříd základních škol a jejich rodičů 
o studium na gymnáziu vyhlásil ředitel školy 28. května 2012 pro osmileté studium ještě třetí 
kolo přijímacího řízení. Ke zkouškám ve středu 13. června 2012 se dostavili tři žáci, dva 
z nich splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati ke studiu. 

Celkový počet přijatých uchazečů na osmiletý obor vzdělání po třech kolech 
přijímacího řízení tedy byl 28. 

 
Čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium: 
  

Na první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 
Gymnázium podalo přihlášky celkem 22 žáků devátých tříd základních škol. Přijímací 
zkoušku vykonalo všech 22 žáků, podmínku získání minimálně 104 bodů splnilo pouze 15 
žáků. Tito žáci byli přijati ke studiu. 

Pro druhé kolo přijímacího řízení byla hranice minimálního počtu bodů snížena na 95 
bodů s tím, že výsledky z 1. kola mohou být započítány i ve všech dalších kolech. I na 
čtyřletý obor vzdělání bylo ředitelem školy dne 25. dubna 2012 vyhlášeno druhé kolo 
přijímacího řízení. Termín přijímacích zkoušek byl stanoven na pondělí 21. května 2012. 
Počet volných míst na čtyřletý obor vzdělání byl stanoven na 15. 

Z 15 přijatých uchazečů po prvním kole odevzdalo zápisový lístek celkem 12 
uchazečů. Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení podalo 5 uchazečů, 2 z nich splňovali 
podmínku přijetí na základě výsledků vykonaných testů v prvním kole. Dva uchazeči tedy 
byli přijati, dva byli pozváni k vykonání přijímací zkoušky v druhém kole (jeden svoji 
přihlášku zrušil, neboť byl přijat na jinou střední školu). U přijímacích zkoušek uspěl jeden 
uchazeč. 

Celkově bylo po druhém kole na čtyřletý obor vzdělání přijato a zápisový lístek 
odevzdalo 15 uchazečů. Další kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání již 
vyhlašována nebyla. 

Přetrvává vysoké administrativní zatížení při přijímacím řízení. Provádění 
jednotlivých administrativních úkonů přijímacího řízení (při platnosti striktních pravidel 
stanovených zřizovatelem) prostřednictvím správního řádu je zcela neadekvátní podmínkám 
přijímání žáků na střední školy v České republice. 
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e) Výsledky vzdělávání žáků 
 
Přehled prospěchu k 30. červnu 2012:  

 

Třída Počet žáků 
Z toho 
dívek 

Průměrný 
prospěch 

Prospěli 
s vyznam. 

Prospěli 
Neprospěli 
(nehodn.) 

1. A 28 12 1.510 15 13 0 

2. A 20 11 1.673 10 10 0 

3. A 30 14 1.793 8 22 0 

4. A 23 9 1.890 7 16 0 

5. A 27 14 1.943 6 21 0 

6. A 25 12 1.679 11 13 0+1 

7. A 29 16 2.072 8 20 0+1 

8. A 30 16 2.101 4 25 0+1 

1. C 25 15 1.717 8 16 0+1 

2. C 24 18 1.640 7 17 0 

3. C 32 24 1.711 13 19 0 

4. C 30 22 1.988 6 24 0 

Celkem 323 183 1.826 103 216 0+4 
 

Průměr zameškaných hodin na žáka:  63,3  
 
Přehled výchovných opatření: 

 
čtvrtletí: I. II. III. IV. celkem 

pochvala ředitele školy: 3 21 5 6 35 

pochvala třídního učitele: -- 12 10 11 33 

napomenutí třídního učitele: 6 13 2 6 27 

důtka třídního učitele: -- 1 2 9 12 

důtka ředitele školy: -- -- 1 2 3 
 
 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 
 
Ve školním roce 2011/2012 maturovali na naší škole studenti dvou maturitních tříd – 

jedné třídy 8. A osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné a jedné 
třídy 4. C čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné. Maturitu 
v řádném termínu absolvovalo 29 studentů z třídy 8. A (jeden nedokončil úspěšně osmý 
ročník studia) a 30 studentů ze třídy 4. C. 

I v letošním školním roce probíhaly maturitní zkoušky podle nových předpisů, 
upravovala je opět novelizovaná vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky 
č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 273/2011 Sb. 
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Společná část maturitních zkoušek: 
 
Společná část letošních maturitních zkoušek byla rozdělena na dvě části. Písemné 

zkoušky se uskutečnily v souladu s jednotným zkušebním schématem písemných zkoušek 
v termínu od 2. května do 11. května 2012. Ústní zkoušky se konaly současně s profilovými 
zkouškami v týdnu od 21. do 24. května 2012, maturanti je skládali před zkušební komisí 
jmenovanou pro profilové zkoušky. Na dodržování platných předpisů při písemných 
zkouškách dohlížel na jednotlivých středních školách školní maturitní komisař. Na naši školu 
byl jako školní maturitní komisař CERMATEM jmenován pan Mgr. Luděk Netolický, 
zástupce ředitelky Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, Vítězslava 
Nováka 584. 

 
Následující tabulka udává počty žáků, kteří si zvolili dané předměty ve společné části 

maturitní zkoušky (včetně žáka, který neukončil ročník): 
 

Třída ČJ AJ – základní NJ – základní M – základní M – vyšší  
8. A 30 16 5 8 1 
4. C 30 18 6 5 1 

celkem 60 34 11 13 2 
 

Profilová část maturitní zkoušky: 
Profilovou část maturitní zkoušky absolvovaly maturitní třídy v souladu s celostátně 

stanoveným harmonogramem v termínu od pondělí 21. května do čtvrtka 24. května 2012. 
Tyto ústní zkoušky skládalo 59 studentů (29 ze třídy 8. A a 30 ze třídy 4. C). 

Jako předsedkyně zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 8. A byla 
jmenována paní RNDr. Alžběta Mohlová, středoškolská učitelka z Gymnázia Josefa Ressela 
v Chrudimi, Olbrachtova 291 s aprobací matematika – deskriptivní geometrie – ICT. 
Místopředsedou zkušební komise byl zástupce ředitele RNDr. Hynek Vojanec, třídním 
učitelem Mgr. Jiří Dušek. 

Předsedou zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 4. C byl Mgr. Jan Vavřín, 
středoškolský učitel z Gymnázia v Poličce, Nábřeží svobody 306 s aprobací anglický jazyk – 
geografie. Místopředsedkyní zkušební komise byla PaedDr. Dagmar Kantůrková, výchovná 
poradkyně, třídní učitelkou Mgr. Věra Hanáková.  

 
Přehled volitelných předmětů, které si maturanti vybrali, udává následující tabulka: 

 
Třída AJ NJ RJ ZSV D M F Ch Bi IVT 
8. A 8 1 -- 17 7 1 5 7 10 2 
4. C 5 1 1 16 6 3 7 9 11 1 

celkem 13 2 1 33 13 4 12 16 21 3 
 
Celkové výsledky: 

 
Z 29 maturujících žáků třídy 8. A jich zkoušky úspěšně složilo 28, jeden žák neprospěl 

u profilové zkoušky z fyziky. Tuto zkoušku bude opakovat v měsíci září 2012. Ze 30 žáků 
třídy 4. C maturitní zkoušky úspěšně složilo 29 žáků, jeden student neuspěl u písemné práce 
z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky. I on bude tuto zkoušku opakovat 
v měsíci září 2012 v opravném termínu. 

Celkově u maturitních zkoušek s vyznamenáním ve třídě 8. A prospělo 12 žáků (pět 
maturantů mělo samé výborné), 16 žáků prospělo a jeden neprospěl. Celkový průměrný 
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prospěch u maturitní zkoušky byl 1,72. Ve třídě 4. C prospělo u maturitních zkoušek 
s vyznamenáním 9 žáků (dva maturanti měli samé výborné), 20 žáků prospělo a jeden 
neprospěl. Průměrný prospěch této třídy byl 1,98. 

 
Všem úspěšným absolventům ze tříd 8. A a 4. C bylo ve středu 30. května 2012 za 

účasti starostky města PhDr. Magdy Křivanové slavnostně předáno v obřadní síni Městského 
úřadu v Hlinsku vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části 
maturitní zkoušky žáka vystavený CERMATEM. 

Jako předsedové zkušebních komisí působili letos na jiných školách Pardubického 
kraje dva naši pedagogičtí pracovníci: PaedDr. Jana Malinová od 21. do 24. května 2012 na 
Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi, Olbrachtova 291 ve třídě 8. E osmiletého oboru 
vzdělání a Mgr. Martin Bureš od 21. do 24. května 2012 na Gymnáziu v Poličce, Nábřeží 
svobody 306 ve třídě Oktáva osmiletého oboru vzdělání. Dále byl CERMATEM jmenován 
Mgr. Jiří Dušek jako školní maturitní komisař pro Gymnázium Suverénního řádu maltézských 
rytířů ve Skutči, Vítězslava Nováka 584. 

 
Koncem září 2012 oznámil CERMAT po opravách původních sestav jednotlivým 

školám souhrnné výsledky společné části maturitní zkoušky žáků konajících zkoušku 
v řádném jarním zkušebním termínu 2012. V globálních výsledcích zaujímá naše školy tyto 
pozice (parametr s podivným názvem Průměrný dosažený % skór je převzat z oficiálních 
dokumentů CERMATU): 

Třída 8. A:  

Předmět 
Průměrný dosažený % skór 

naše škola celá ČR (obor GY8) celá ČR 
Český jazyk a literatura 

(základní úroveň) 
83,8 % 80,3 % 70,3 % 

Cizí jazyk  
(základní úroveň) 

87,8 % 88,0 % 74,9 % 

Matematika  
(základní úroveň) 

81,8 % 78,4 % 56,3 % 

Matematika  
(vyšší úroveň) 

42,0 % 67,8 % 63,5 % 

Třída 4. C: 

Předmět 
Průměrný dosažený % skór 

naše škola celá ČR (obor GY8) celá ČR 
Český jazyk a literatura 

(základní úroveň) 
79,1 % 77,1 % 70,3 % 

Cizí jazyk  
(základní úroveň) 

80,9 % 83,0 % 74,9 % 

Matematika  
(základní úroveň) 

70,4 % 71,1 % 56,3 % 

Matematika  
(vyšší úroveň) 

52,0 % 61,2 % 63,5 % 
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f) Prevence sociálně patologických jevů 
 

 
Vyhodnocení minimálního preventivního programu za rok 2011/2012 v rámci prevence 
sociálně patologických jevů: 

 
1/ GO kurzy 

Ve školním roce 2011/2012 jsme opět připravili dva GO kurzy „Seznamte se prosím“ pro 
žáky nastupujících prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia. Oba kurzy proběhly na 
přelomu měsíců srpna a září 2011 (GO kurz třídy 1. A od 29. 8. 2011 do 31. 8. 2011 a GO 
kurz třídy 1. C od 31. 8. 2011 do 2. 9. 2011) v letním táboře Wolkerova planina ve 
Svratouchu. Stejně jako v jiných letech se těchto zážitkových pobytů účastnili i třídní učitelé 
Mgr. Marian Solčanský (třída 1. A) a PaedDr. Jaroslava Hladíková (třída 1. C). Kurzy se již 
staly na naší škole tradicí a nedílnou součástí zahájení studia na gymnáziu. 
 
2/ Nástěnka a Schránka důvěry 
 Nástěnka byla aktualizována přibližně jednou za 14 dní. Kromě kontaktů na různá 
krizová centra, linky důvěry a bezpečí a jiných institucí zabývající se sociálně patologickými 
jevy, jsme zde zveřejňovali zajímavosti ze světa i domácí scény – z oblasti drog a drogových 
závislostí, různých zdravotních problémů s tím spojených. Nadále se zaměřujeme na 
propagaci zdravého životního stylu, dále například na příznaky a léčbu bulimie a anorexie, 
učební drogy, závislost na kávě, počítači apod. 
 
3/ Přednášky, besedy a další akce 

Ve školním roce 2011/2012 byly realizovány tyto akce: 
 

- Beseda s pracovnicí Úřadu práce v Chrudimi paní Vychodilovou, tato přednáška 
doplňuje výuku rodinného práva pro třídy 6. A a 2. C 

- Beseda s Bc. Michaelou Růžičkovou, pracovnicí sdružení Fokus Vysočina – 
středisko Hlinsko o náhradní výchovné péči pro třídy 2. C a 6. A dne 14. 11. 2011, 
následovala beseda s pracovnicí téže organizace paní Adélou Zrzavou pro třídy 1.C 
dne 28. 11. 2011 a 5.A dne 1. 12. 2011 

- Beseda na téma Sexuální výchova pro dívky tříd 1. A, 1. C a 5. A  
- Právo pro každý den – cyklus čtyř přednášek pana Hrabčuka pro třídu 4. A se 

zaměřením na oblast právního vědomí, důraz kladen na příklady z praxe 
- Srdíčkový den – ve dvou termínech (září a duben) ve školním roce studenti organizují 

sbírku na podporu vybavení dětských onkologických center ve významných českých 
nemocnicích 

- Návštěva Okresního soudu v Chrudimi 
 

V některých třídách proběhlo sociometrické měření. Tím třídní učitelé získávají 
informace o vztazích mezi studenty ve svých třídách, o případných problematických 
jedincích, náznacích šikany apod. Tato měření proběhla pod vedením Mgr. Petra Pražáka 
z SVP Archa v Chrudimi. Jejich výsledky byly uspokojivé, se žádnou třídou nebylo potřeba 
dalšího sezení. 

Naši studenti se pravidelně zúčastňují v hojném počtu jako dobrovolníci rozmanitých 
akcí pořádaných různými organizacemi našeho regionu, např. pomoc při zajištění programu 
na Čarodějnice a Dětský den (pořadatelem je Město Hlinsko) nebo Bambiriáda (pořádá 
občanské sdružení Altus Chrudim). Na tyto akce jsou studenti vedením školy s vědomím 
jejich zákonných zástupců uvolňováni. 
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia K. V. Raise, 
Hlinsko, Adámkova 55 jsou součástí Zprávy o hospodaření organizace za rok 2011, která je 
nedílnou součástí výroční zprávy o činnosti školy. Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků 
školy bylo v tomto roce zaměřeno hlavně na přípravu hladkého průběhu opět modifikovaných 
státních maturitních zkoušek. 
 
 

h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 
1. Divadelní představení  

 
V sobotu 10. září 2011 zahrál divadelní spolek naší školy Kaverajs na Veselém Kopci 

pro pobavení návštěvníků celostátně známého skanzenu tragikomickou frašku Zavraždění 
hraběte Schwarbrechta. Tuto hru dále studenti zopakovali i v sobotu 24. září 2011. 

Dne 9. prosince 2011 se v Komorním divadle v Hlinsku uskutečnila premiéra nové 
divadelní hry Studentského divadelního spolku Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku 
inspirovanou stejnojmenným románem Franze Kafky Amerika. Je to příběh o tom, jak 
lehce se člověk může ztratit. Z velké části je ale hra parodií dnešního moderního světa 
symbolizovaného právě Amerikou. Na scénáři se spolu s vedoucí divadelního souboru 
Mgr. Ladou Leszkowovou podíleli také samotní studenti. Repríza představení se 
uskutečnila 24. února 2012 za hojné účasti diváků. 

Divadelní spolek Kaverajs předvedl v neděli 11. prosince 2011 opět na Veselém Kopci 
svoji další divadelní hru o prvotním hříchu Hra o ráji. 

Ve dnech 23. až 27. června 2012 se v Hlinsku uskutečnil ARTSY FARTSY festival. 
Na prknech nového Multifunkčního centra v Hlinsku představili své divadelní a taneční 
vystoupení naši i zahraniční studenti. Tuzemskou scénu reprezentovali domácí GT 
Hlinsko, Domino Theater z Brna a Škeble z Lanškrouna, ze zahraničních hostů se 
představili studenti gymnázií ze slovinského Mariboru a Ptuje. Divadelní představení se 
odehrávala v anglickém jazyce, pouze Slovinci zůstali u svého rodného jazyka. Pro 
účastníky festivalu byl připraven i doprovodný program v podobě různých workshopů, 
návštěvy divadelního festivalu v Hradci Králové nebo večerního posezení u táboráku. 

 
2. Návštěvní den 

 
Návštěvní den, jehož hlavním účelem je předání maxima potřebných informací 

uchazečům o studium a jejich rodičům nebo zákonných zástupcům o přijímacím řízení na 
školní rok 2012/2013, se na naší škole uskutečnil ve středu 30. listopadu 2011. Všichni 
uchazeči o studium v středoškolských oborech vzdělání, které jsou zakončeny maturitní 
zkouškou, i v letošním roce museli povinně vykonat přijímací zkoušky, proto pro ně byly 
získané informace velmi důležité. 

Dopoledne navštívili školu žáci devátých tříd základních škol se svými výchovnými 
poradci. Úvodní část programu připravila výchovná poradkyně pro samotné uchazeče 
o studium a jejich rodiče. Žákům jsme předali informace k průběhu přijímacího řízení na 
školní rok 2012/2013, uchazeči získali přehled o vzdělávacím programu na gymnáziu 
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a měli možnost si prohlédnout samotnou budovu školy. Paralelně probíhala druhá část 
programu věnovaná výchovným poradcům a zástupcům základních škol našeho regionu. 

Odpoledne byl připraven program pro zájemce o osmileté studium z řad žáků pátých 
tříd ZŠ a jejich rodiče. I oni si mohli prohlédnout připravené pokusy a učební pomůcky 
v našich laboratořích, rodiče získali potřebné informace o vzdělávacím programu na 
gymnáziu a informace o konkrétním průběhu přijímacích zkoušek. 

 
3.  Studentské plesy 
 

Slavnostní maturitní plesy obou maturitních tříd naší školy proběhly i letos pro každou 
třídu odděleně. Pro maturanty třídy 8. A se konal v pátek 13. ledna 2012 v prostorách 
nově otevřeného Multifunkčního centra v Hlinsku. Třídními učiteli této třídy byli na 
nižším stupni Mgr. Zdeněk Venclovský a na vyšším stupni Mgr. Jiří Dušek. Na začátku 
plesu proběhlo tradiční dekorování maturantů slavnostními šerpami a současné 
představení letošních maturantů veřejnosti. Následovalo taneční sólo pro maturanty 
a jejich profesory, maturanty a jejich rodiče. Maturanti třídy 4. C absolvovali svůj ples 
v pátek 10. února 2012 také v Multifunkčním centru v Hlinsku. Třídní učitelkou této třídy 
byla Mgr. Věra Hanáková. O dobrou náladu tanečníků se během prvního večera starala 
hlinecká hudební skupina Artur. Na druhém plese vystoupila také skupina Artur 
z Hlinska, taneční vystoupení měla skupina tanečníků z TKG dr. Jany Malinové 
z Hlinska. Zpestření pro oba plesy znamenalo půlnoční vylosování hlavní části tomboly, 
která byla přichystána díky sponzorům z Hlinska a okolí. 

 
4. Majáles 2012 

 
Letošní tradiční Majáles 2012 se uskutečnil v úterý 1. května 2012. Při jeho přípravě 

škola opět spolupracovala s hlineckým pivovarem Rychtář, a využila jeho areálu 
v Hlinsku. Májové oslavy byly po druhé hodině odpoledne zahájeny za slunečného počasí 
průvodem studentů v maskách od budovy školy po nábřeží Chrudimky k Tylovu náměstí, 
dále Blatenskou a Resslovou ulicí do pivovaru. V areálu pivovaru se sešlo mnoho 
návštěvníků, kteří se zájmem sledovali průvod, slavnostní zahájení ředitelem školy, defilé 
masek, soutěže, volbu královny a krále majálesu, klání studentů s profesory, vyhlášení 
studentské tomboly a v závěru tanec na hudbu známé skupiny Artur. V soutěži masek 
zvítězila třída 2. C v maskách na téma houby, na druhém místě byli neandrtálci třídy 3. A 
a třetí se umístili žáci 4.A s maskami inspirovanými starým Egyptem. V kategorii 
jednotlivců byly společně na 1. až 2. místě masky Kleopatra Nikoly Vodvárkové ze třídy 
4. A a houba Davida Juna ze třídy 2.C, třetí místo obsadila neandrtálka Ivety Novákové ze 
třídy 3.A. Soutěže pro malé děti dotované sladkými cenami se mohly uskutečnit díky 
hlineckým sponzorům, hlavně Mlékárně Hlinsko, Jednotě Hlinsko a Minibazaru Hlinsko. 
 

5. Výstava výtvarných prací 
 
Další ročník výstavy výtvarných prací žáků naší školy byl letos zahájen slavnostní 

vernisáží v pondělí 11. června 2012. Jejím hlavním organizátorem byla i letos paní 
profesorka Mgr. Jana Pospíšilová. Za pomoci Mgr. Vlasty Tiché a také samotných 
studentů připravila v učebně v přízemí školy cyklus toho nejreprezentativnějšího, co 
studenti v průběhu letošního školního roku vytvořili. Výstava každoročně představuje 
velkou škálu výtvarných technik a přístupů pedagogů, kteří výtvarnou výchovu na škole 
vyučují. Mnozí studenti svými pracemi prokazují svůj mimořádný talent a estetické cítění, 
které by v mnoha případech obstálo i v hodnocení s uměleckými školami.  
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Úvodní slovo na vernisáži výstavy pronesla Mgr. Jana Pospíšilová. Kulturní program 
i letos obstarali žáci naší školy pod vedením PaedDr. Jany Malinové, která vyučuje 
hudební výuce. Výstava výtvarných prací studentů školy je každoročně cílem návštěv 
řady žákovských kolektivů ze základních škol Hlinska i okolí. Výtvarné práce studentů si 
mohla hlinecká veřejnost prohlédnout až do neděle 17. června 2012. 

 
 

i) Inspekční činnost prováděná ČŠI   
 
 

Dne 12. dubna 2012 se za účasti zástupce České školní inspekce na naší škole konaly 
mezinárodní zkoušky PISA. Tyto testy vyplňovali vybraní žáci tříd 4. A a 5. A narození 
v roce 1996 (jednalo se o 10 žáků ze třídy 4. A a 18 žáků ze třídy 5. A). Celkem testy 
vyplňovalo 28 studentů. 

V rámci své inspekční činnosti, v návaznosti na Programové prohlášení vlády ČR, 
Česká školní inspekce v roce 2012 rozvíjela další etapu vývoje systému národního šetření 
výsledků žáků v počátečním vzdělávání (projekt NIQES), se zaměřením na podmínky 
informačních a komunikačních technologií ve školách. V termínu od 21. května do 8. června 
2012 proběhla tzv. celoplošná generální zkouška. Pro 9. ročníky ZŠ (a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií) se jednalo o testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. 

Na naší škole vyplňovali na počítačích celoplošné testy NIQES z výše uvedených 
předmětů žáci třídy 4. A v týdnu od 28. května do 1. června 2012. Přes počáteční technické 
problémy v ústředí škola získala celkové výsledky: 

Úspěšnost v testech z českého jazyka byla 76,63 % (celorepublikový průměr byl 
72 %), v matematice 69,29 % (celorepublikový průměr byl 55 %) a v anglickém jazyce 
71,40 % (celorepublikový průměr byl 57 %). 

 
 

j) Základní údaje o hospodaření školy 
 
 

Základní údaje o hospodaření naší školy jsou uvedeny v následující Výroční zprávě 
o hospodaření školy za rok 2011, kterou vypracoval ředitel školy ve spolupráci s hlavní 
účetní. 
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Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva  
o hospodaření za rok 2011 

 
 
 
 
 

 
 

 
Vypracovali:  RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy 

 Alice Novotná, hlavní účetní 
 
 

 
 
  
 

V Hlinsku dne 15. května 2012 
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I. Hospodářský výsledek za předcházející rok 2010 (v Kč): 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti +438,08 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
II. Příjmy školy (v Kč): 

 
1. Dotace od MŠMT 13.269.679,--  Kč 
2. Dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje 2.035.000,--  Kč 
3. Platby za tělocvičny 146.559,--  Kč 
4. Grant od Pardubického kraje – olympiáda v RJ 9.800,--  Kč 
5. Pronájem učebny, bufet  8.270,--  Kč 
6. Ostatní  106.128,04 Kč 
7. Pronájem bytu, energie – služební byt 53.303,51 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem 15.628.739,55 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

III. Výdaje školy (v Kč): 
 

A. Neinvestiční přímé výdaje: 
1. Náklady na platy  9.629.303,--  Kč 
2. OON 54.000,--  Kč 
         - tělocvična 89.069,--  Kč 
3. Zdravotní a sociální pojištění 3.280.529,--  Kč 
 - tělocvična  27.826,--  Kč 
4. FKSP 96.293,--  Kč 
5. Zákonné pojištění 41.386,--  Kč 
6. DVPP 500,--  Kč 
7. Učebnice  3.530,81 Kč 
8. Učební pomůcky, knihy, časopisy 150.279,74 Kč 
9. Ochranné pomůcky 3.593,--  Kč 
10. Cestovné 30.617,--  Kč 
11. Ostatní, soc. náklady – DNP 12.518,-- Kč 
12. Olympiáda v RJ 6.800,-- Kč 
13. Maturity – odměny, ZP 21.830,- Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem 13.448.074,55 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
B. Provozní výdaje: 

1. Služby 256.934,13 Kč 
2. Energie 777.416,02 Kč 
3. DHIM, kancelářský papír, všeobecný materiál 240.622,53 Kč 
4. Odpisy 471.675,--  Kč 
5. Stravování žáků 206.048,--  Kč 
6. Opravy  199.489,80 Kč 
7. Ostatní (stipendia, bankovní poplatky, atd.) 28.338,28 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Celkem 2.180.523,76 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Výdaje školy celkem 15.628.598,31 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Rekapitulace: 
 

Příjmy za rok 2011 15.628.739,55 Kč 
Výdaje za rok 2011 15.628.598,31 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti + 141,24 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
IV. Hospodaření fondů v roce 2011: 
 

1. Fond rozvoje investičního majetku (FRIM) 
Příjmy (v Kč): 
 Převod z roku 2010 70.747,65 Kč 
 Odpisy v roce 2011 471.675,--  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Příjmy celkem 542.422,65 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Výdaje (v Kč): 
 Nařízený odvod 371.000,-- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Výdaje celkem 371.000,-- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zůstatek k 31. prosinci 2011 171.422,65 Kč 
 

2. Fond odměn 
Příjmy (v Kč): 
 Příjmy (převod z roku 2010)  4,-- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Celkem 4,-- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zůstatek k 31. prosinci 2011 4,-- Kč 

 
3. Fond rezerv 

Stav k 1. lednu 2011 1.048,53 Kč 
Příděl ze zlepšeného HV 131,98 Kč 
Výdaje (v Kč): 0,--  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zůstatek k 31. prosinci 2011 1.180,51 Kč 
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4. FKSP 
Příjmy (v Kč): 
 Stav k 1. lednu 2011 87.723,07 Kč 
 Příjem ze mzdového fondu  96.293,--  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Příjmy celkem 184.016,07 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Výdaje (v Kč): 
 Stravné  45.996,--  Kč 
 Rekreace, letní tábory 68.498,--  Kč 
 Dary k výročí 17.000,--  Kč 
 Různé 11.182,--  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Výdaje celkem 142.676,--  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zůstatek k 31. prosinci 2011 41.340,07 Kč 
 
 

V. Kontroly hospodaření v roce 2011: 
 
  I v roce 2011 na naší škole působil jako interní auditor Ing. Jaroslav Čermák. Pro 
tento rok vypracoval vnitřní auditor ve spolupráci s vedením školy plán vnitřního auditu. 
V souladu s tímto plánem byly provedeny čtvrtletní vnitřní audity s následujícími 
tématickými okruhy: 
1. čtvrtletí: 

- Ověření údajů vykázaných ve finančních, účetních a statistických výkazech Gymnázia 
K. V. Raise Hlinsko k 31. 12. 2010 a to zda věrně zobrazují majetek, zdroje jeho 
financování a hospodaření s ním. Dodržování vyhlášky MF ČR č. 449/2009 Sb., 
v platném znění, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu, plnění závazných ukazatelů daných finančním vztahem na rok 
2010. 

- Dodržování vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky. 

- Plnění Českých účetních standardů platných pro rok 2010. 
- Kontrola vypracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol podle § 32 vyhlášky 

č. 416/2004 Sb., v platném znění. 
- Kontrola sestaveného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010. 

2. čtvrtletí: 
- Audit efektivnosti používaných informačních systémů školy. Ověření plnění doporučení 

interního auditu z roku 2010 i minulých let. Upřesnění vytypovaných rizik z hlediska 
stanovení kritérií k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné 
správy. 

3. čtvrtletí: 
- Výběrovým způsobem zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných 

veřejných prostředků. 
4. čtvrtletí: 

- Audit problematiky závodního stravování zaměstnanců Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku 
z hlediska právního a účetního. Kontrola plnění opatření interního auditora z roku 2011. 
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 V závěrech výše uvedených vnitřních auditů nebyly shledány žádné závažnější nedostatky, 
doporučení vnitřního auditora byla vesměs akceptována. 
 
  V době od 11. března 2011 do 21. listopadu 2011 byla prováděna v naší organizaci 
kontrola Úřadu práce v Chrudimi k dodržování pracovněprávních předpisů. Předmětem 
kontroly bylo doložení všech dokladů k vykázaným cizincům při výpočtu k § 81 zákona 
č. 435/2004 Sb. U výše uvedených cizinců byl kontrolován vznik, průběh, změny, skončení 
pracovního poměru a mzdové podmínky. 
  Protokolem o výsledku kontroly ze dne 24. března 2011 bylo konstatováno, že naše 
organizace porušila ustanovení § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti tím, že bez 
povolení zaměstnávala dva zahraniční lektory pro výuku anglického jazyka. 
  Dne 5. dubna 2011 podal ředitel školy proti výše uvedenému protokolu námitky. 
Odkazuje zde na § 89 písm. d) zákona o zaměstnanosti, podle kterého v tomto případě 
povolení k zaměstnání cizinců není vyžadováno. 
  Až více než po půl roce, dopisem z 21. listopadu 2011 Úřad práce České republiky – 
krajská pobočka v Pardubicích naší organizaci zaslal rozhodnutí o námitkách. Námitkám 
ředitele školy bylo rozhodnuto v plném rozsahu vyhovět a bylo nařízeno vyhotovit nový 
protokol z kontroly. 
  V tomto nově vyhotoveném protokolu ze dne 2. prosince 2011 je nově konstatováno, 
že jsme nesplnili informační povinnost v zákonem stanoveném termínu. Dne 22. prosince 
2011 ředitel školy odeslal kontrolní organizaci zprávu o přijatých nápravných opatřeních.  
  
  Dne 10. listopadu 2011 byla u naší organizace provedena průběžná veřejnosprávní 
finanční kontrola odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Akce byla zaměřena na čerpání účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání v roce 
2011. Při výše uvedené kontrole nebylo shledáno nedodržení přidělených účelových 
prostředků. 
 
     
VI. Účetní výkazy: 
 
  Všechny účetní doklady a příslušné účetní výkazy jsou uloženy ve spisovně školy, 
kopie účetních výkazů jsou dále poskytovány i odboru školství, kultury a tělovýchovy 
Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích. 
 
 
VII. Zpráva o použití prostředků na DVPP: 
 
 Přehled jednotlivých akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se 
uskutečnily v roce 2011: 
 

Datum: Jméno: Název akce: Místo: Předmět: Cena: 
březen 11  Hanáková Vybrané kapitoly z trestního práva  HK ZSV 500,-- 
  Celkem   500,-- 
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k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
 
 V pátek 14. října 2011 naši školu znovu navštívili studenti New York University 
v rámci svého půlročního studijního pobytu v Praze. Navštívili školu a shlédli představení 
našeho divadelního souboru Kaverajs, který jim sehrál v angličtině hru Harrison Bergeron. 
Dále absolvovali společný oběd a strávili zbytek volného času ve svých rodinách. Při odjezdu 
z Hlinska američtí studenti prohlásili, že to byl zatím jejich nejlepší víkend v České republice. 
Další návštěva studentů této školy se uskutečnila ve dnech 27. a 28. dubna 2012.  
 Ve dnech 7. až 11. listopadu 2011 se Mgr. Lada Leszkowová zúčastnila v rámci naší 
činnosti v organizaci ASPnet při UNESCO mezinárodní konference učitelů AEC-NET ASIA-
EUROPE CLASSROOM NETWORK CONFERENCE v Irsku. Konference se konala ve 
městě Dundalk za účasti řady delegací z Evropy a Asie. Naši republiku reprezentovali pouze 
dva účastníci, kromě Mgr. Lady Leszkowové do Irska odcestoval ještě ředitel ZŠ Lupáčova 
z Prahy. Během konference byly představeny mezinárodní projekty jednotlivých účastníků, 
naše škola přišla s projektem Globální divadlo. Hlinecké gymnázium se také zaregistrovalo do 
singapurského projektu „Homeseek“ – koncept domova, podařilo se tak vytvořit prostor pro 
další spolupráci s asijskými zeměmi. 
 Ve dnech 22. a 23. února 2012 proběhla další z již tradičních návštěv hostů 
z Kanady, kteří přijíždějí každoročně do místní jazykové školy GO a při té příležitosti 
přicházejí i mezi studenty naší školy. 
 Na základě úspěšného jednání na mezinárodní konferenci v Irsku se uskutečnil ve 
dnech 23. března až 2. dubna 2012 zájezd našich studentů a učitelů do Melaky v Malajsii na 
mezinárodní sympozium „Global Culture Generates World Unity“. Za naší školu se sympozia 
zúčastnili vyučující Mgr. Lada Leszkowová a Mgr. Marian Solčanský, za studenty Tomáš 
Pšorn (8.A), Martin Pavliš (7.A) a Vojtěch Matěna (7.A). Evropu zastupovaly delegace pouze 
čtyř zemí, kromě naší školy zde byli ještě zástupci Itálie, Nizozemí a Portugalska. Asii 
reprezentovalo sedm zemí (Brunej, Laos, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur a Thajsko). 
Akce byla zaměřena na problematiku kulturních rozdílů a na jejich toleranci. Symposium 
tvořila série přednášek (mimo jiné i malajského ministra školství), prezentací a kulturních 
akcí. Za naši školu účastníci vystoupili 30. března 2012 prezentací v dopoledních hodinách 
a následně tanečním vystoupením (podle choreografie folklórního kroužku Vysočan) 
v podvečerních hodinách.  Veškerá jednání probíhala samozřejmě v anglickém jazyce. Beseda 
o Malajsii s využitím všech získaných dokumentů a fotografií z průběhu konference se 
uskutečnila pro všechny studenty školy 4. dubna 2012 ve velké tělocvičně. 
 Gymnázium je zapojeno do mezinárodního programu sítě přidružených škol ASPnet 
při organizaci UNESCO se sídlem v Paříži. Každoročně jsou připraveny části globálního 
projektu Prameny a kořeny, jejich konkrétní podoba ve školním roce je popsána v dalších 
částech výroční zprávy. Škola se již po mnoho let pravidelně účastní výročního zasedání škol 
ASPnet. Ve školním roce 2011/2012 se dvoudenní jednání uskutečnilo na Gymnáziu 
v Uherském Hradišti ve dnech 12. a 13. září 2011. Školu na této akci reprezentoval ředitel 
RNDr. Rostislav Dvořáček spolu s Mgr. Václavem Hospodářem. 
 Již několik let spolupracujeme s organizací neziskových aktivit – Centrem Narovinu. 
Pravidelným finančním příspěvkem se podílíme na pomoci dvěma dnes již středoškolským 
studentům v africké Keni, kterým umožňujeme financování jejich studia. 
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l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
 
 V letošním školním roce jsme významnější kurzy v rámci dalšího vzdělávání 
v oblasti celoživotního učení nepořádali. Připravujeme počítačové kurzy pro hlinecké seniory, 
které by se měly konat v podzimních měsících letošního roku.  
 Škola však nadále spolupracuje s Jazykovou školou dr. Jany Trubákové z Chrudimi. 
Pronajímáme učebny pro její veřejné aktivity. Cílem těchto snah je co nejodpovědnější 
příprava našich žáků pro následné složení mezinárodně uznávaných zkoušek ze znalostí 
anglického jazyka ELSA. ELSA je mezinárodně certifikovaná zkouška, která je zaměřená na 
obecnou a obchodní angličtinu a prověřuje receptivní řečové dovednosti. V letošním roce tyto 
zkoušky úspěšně absolvovalo deset studentů vyššího stupně gymnázia. Nejlepších výsledků 
dosáhla Lucie Pavlová (7. A) – úroveň advanced a advanced high. 
 V letošním školním roce také probíhala spolupráce s další jazykovou školou. 
Tentokrát se jedná o organizaci Legada paní Bc. Dagmar Netolické ze Skutče, která 
v prostorách gymnázia pořádala jazykové kurzy v italštině, angličtině a francouzštině. 
 
 

m) Projekty financované z cizích zdrojů 
 
 
 Projekty financovanými z cizích zdrojů byla většina akcí, které se uskutečnily na 
mezinárodním poli. Účast našich studentů a učitelů na mezinárodní konferenci v Malajsii by 
bez našeho členství v ASPnet při UNESCO nebylo vůbec možné finančně zajistit, naše 
vyučující by se také nemohla účastnit mezinárodní konference učitelů v Irsku.  
 Bez finanční dotace Pardubického kraje a Města Hlinska by také nebylo možné 
úspěšně připravit a uskutečnit mezinárodní divadelní festival ARTSY FARTSY v Hlinsku. 
Průběh všech těchto akcí je popsán v jiných částech výroční zprávy. 
  
 

n) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery 

 
 
Odborová organizace: 
 Na škole odborová organizace není založena. Záležitosti související s kompetencí 
případné odborové organizace jsou projednávány a schvalovány na schůzích a poradách 
pracovníků školy (jedná se hlavně o zásady hospodaření s prostředky FKSP, schvalování 
ročního rozpočtu FKSP, platové a personální záležitosti atd.). 
 
Úřad práce: 
 Spolupráce s Úřadem práce je realizována formou besed našich studentů s pracovníky 
tohoto úřadu. Cílem besed je v první řadě seznámení studentů připravujících se k maturitě se 
strukturou, organizací a náplní práce této státní organizace. Dále se studenti seznamují 
s potřebnými informacemi a úředními postupy při jejich případném kontaktu s úřadem. 
Neméně důležitou částí besedy je i informování o aktuální situaci na trhu práce ve východních 
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Čechách, což by mělo maturantům pomoci i při odpovědné volbě svého studijního oboru při 
následném studiu na vysokých školách. 
  
Školská rada: 

Školská rada při Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku pracovala v tomto školním roce ve 
stabilním složení. Předsedkyní školské rady je paní Mgr. Marta Nováková z Hlinska, vedoucí 
odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Hlinsku, členy rady dále jsou paní PaedDr. 
Jaroslava Hladíková z Hlinska, středoškolská učitelka Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku a pan 
Jiří Socha ze Svratouchu, starosta obce Svratouch.   

Na svém zasedání dne 29. srpna 2011 se školská rada seznámila s Výroční zprávou 
o hospodaření školy za rok 2010. Ředitel školy školskou radu dále seznámil s plány gymnázia 
na další opravy a rekonstrukce budovy školy. Školská rada se seznámila i s průběhem 
a výsledky nových státních maturit a se zásadami projektu Peníze EU středním školám. 

Školská rada na svém zasedání 12. října 2011 projednala a schválila Výroční zprávu 
o činnosti školy za školní rok 2010/2011. 

Dne 28. listopadu 2011 proběhly volby do školské rady – pro další volební období byl 
volen zástupce pedagogických pracovníků školy. Jako tento zástupce byla zvolena paní 
PaedDr. Jaroslava Hladíková. Jako zástupce zřizovatele byl Radou Pardubického kraje znovu 
jmenován členem školské rady s účinností od 1. ledna 2012 pan Jiří Socha. 

Na svém dalším zasedání dne 27. ledna 2012 školská rada projednala a schválila návrh 
na člena konkurzní komise pro obsazení místa ředitele školy – stala se jím za školskou radu 
paní Mgr. Marta Nováková.  

 
Správa CHKO Žďárské vrchy: 
 Škole se osvědčila spolupráce se správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy při 
přípravě projektového vyučování Dne ekologie. Při této příležitosti se odborní pracovníci 
správy a vyučující biologie jeden vyučovací den věnují speciálně problematice životního 
prostředí pro žáky třetích ročníků nižšího stupně gymnázia. 
 
Soubor lidových staveb Vysočina: 
 Spolupráce se Souborem lidových staveb Vysočina je také popsána v ostatních 
kapitolách výroční zprávy. Kulturní vystoupení na Veselém Kopci již několikrát zajišťoval 
soubor složený ze studentů naší školy Kaverajs. Spolupráce se Souborem lidových staveb 
Vysočina již trvá řadu let a odehrává se v množství aktivit. 
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o) Ostatní 
 
 

1. Úspěchy žáků školy v soutěžích a olympiádách 
 

Následující seznam uvádí pouze nejvýznamnější umístění našich studentů v soutěžích 
a olympiádách okresní, regionální a celostátní úrovně, případně umístění v celostátně 
vyhlašovaných přehlídkách. 

 
Předmětová komise českého jazyka a latiny: 
  
 Olympiáda v českém jazyce: 
 
I. kategorie – školního kola se zúčastnilo celkem 10 studentů 

– do okresního kola postoupily – Lucie Nadrchalová (4. A) a Nikola 
Vodvárková (4. A) 
– Nikola Vodvárková (4. A) obsadila v okresním kole 1. místo a postoupila 
do krajského kola 
– v krajském kole, které se konalo 26. dubna 2012, obsadila Nikola 
Vodvárková (4. A) 10. místo 

 
II. kategorie – školního kola se zúčastnilo celkem 18 studentů 

– do okresního kola postoupily – Tereza Talácková (8. A) a Anna Chvojková 
(7. A) 
– Tereza Talácková (8. A) obsadila v okresním kole 1. místo a postoupila 
do krajského kola 
– Anna Chvojková (7. A) obsadila v okresním kole 2. místo a také 
postoupila do krajského kola  
– v krajském kole, které se konalo 27. dubna 2012, obsadila Tereza 
Talácková (8. A) 7. místo a Anna Chvojková (7.A) 9. místo 

 
Olympiáda v latinském jazyce (CERTAMEN LATINUM): 

– místního kola soutěže Certamen latinum se zúčastnilo celkem 44 studentů 
– do zemského kola postoupila Jitka Hanusová (4. C) a obsadila zde 

11. místo  
 

 Literární a recitační soutěže: 
  

literární soutěže Cena Waltera Sernera se zúčastnily Tereza Ondráčková 
(7. A) a Zuzana Štorková (2. C)  

 
„Hlinecký hrneček“ (8. ročník literární soutěže): 

– soutěže se zúčastnilo celkem 7 studentů vyššího stupně gymnázia (čtyři ze 
třídy 1. C a tři z 3. C) 
– Karolína Vacková (1. C) obsadila 2. místo ve 3. kategorii (z celkového 
počtu 12 prací) 

 
„Studenti čtou a píší noviny“  
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– v průběhu října a listopadu 2011 byla vyhlášena tři témata 
a následně v průběhu března a dubna 2012 další tři témata 

– koordinátorem soutěže i letos byla PaedDr. Jaroslava Hladíková 
 

Předmětová komise cizích jazyků: 
   

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: 
 – kategorie I. B: 

– Monika Halamková (2. A) získala v okresním kole 5. místo  
– Štěpán Novotný (2. A) – obsadil 8. místo v okresním kole 

 
– kategorie II.B: 

– Jasmine Dahlberg (4. A) obsadila 1. místo v okresním kole a postoupila 
do krajského kola 
– Nikola Nováková (4. A) obsadila v okresním kole 4. místo 
– Ondřej Bažant (3. A) obsadil v okresním kole 6. místo 
– Jasmine Dahlberg (4. A) obsadila v krajském kole 2. místo 

   
 – kategorie III. B: 

– Martin Fierbacher (6. A) – obsadila 2. místo v okresním kole  
– Lucie Pavlová (7. A) obsadila v okresním kole 4. místo 
– Nela Pavlová (2. C obsadila v okresním kole 6. místo 
 

 Konverzační soutěž v německém jazyce: 
  

– kategorie III.A: 
– Leslie Dahlberg (6. A) obsadil 1. místo v okresním kole a postoupil do 
krajského kola 
– Leslie Dahlberg (6. A) obsadil v krajském kole 2. místo 
   

 Olympiáda v ruském jazyce: 
  

– dne 22. února 2012 se na naší škole konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce, 
akci připravily a realizovaly PaedDr. Jana Malinová a PaedDr. Dagmar Kantůrková 
 
– kategorie ZŠ, GI.: 

– David Vařejčko (4. A) – obsadila v krajském kole 3. místo 
 
– kategorie SŠ I.: 

– Leslie Dahlberg (6. A) – obsadil v krajském kole 3. místo 
– Ondřej Bouška (1. C) – obsadil v krajském kole 6. místo   

  
– kategorie SŠ II.: 

– Jana Seková (3. C) – obsadila v krajském kole 4. místo 
– Kateřina Řezníčková (3. C) – obsadila v krajském kole 8. místo 

 
 V květnu 2012 naši studenti ruského jazyka zúčastnili internetové soutěže pořádané 
Velvyslanectvím RF v Praze „Poznej Rusko lépe“. Stejně jako vloni dosáhli skvělých 
výsledků: 

– Anna Chvojková (7. A) – 1. místo 
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– Martin Stodola (3. C) – 2. místo 
– Jana Seková (3. C) – 3. místo 

  
V dubnu 2012 se konaly zkoušky ELSA pořádané Jazykovou školou dr. Jany 

Trubákové. Zkoušek se zúčastnilo celkem deset studentů ze tříd 8. A, 7. A a 3. C. Všichni naši 
studenti u zkoušek uspěli.  

Nejlepšího výsledku dosáhla Lucie Pavlová (7. A), která se v rámci celé republiky 
umístila na skvělém 5. místě.  
 
Předmětová komise matematiky, fyziky a IVT: 
 

Matematická olympiáda: 
 – Filip Laštůvka (1. A) obsadil v okresním kole kategorie Z6 1. místo 
 – Dan Holfeuer (1. A) obsadil v okresním kole kategorie Z6 3. - 4. místo 

– Natálie Kavalírová (1. A) obsadila v okresním kole kategorie Z6 8. – 9. místo 
 
– Ladislav Pekař (2. A) obsadil v okresním kole kategorie Z7 1. místo 
– Štěpán Novotný (2. A) obsadil v okresním kole kategorie Z7 6. – 7. místo 
– Ivana Pekařová (2. A) obsadila v okresním kole kategorie Z7 11. místo 

  
– Vojtěch Pavliš (3. A) obsadil v okresním kole kategorie Z8 1. – 2. místo 
– Vojtěch Chvojka (3. A) obsadil v okresním kole kategorie Z7 4. místo 
 
– Vojtěch Vašek (7. A) obsadil v krajském kole matematické olympiády 
v programování vynikající 2. místo 

 
Pythagoriáda: 

6. ročník: 
– Filip Laštůvka (1. A) obsadil v okresním kole 1. místo 
– Lukáš Hitzger (1. A) obsadil v okresním kole 5. – 8. místo 
7. ročník: 
– Ladislav Pekař (2. A) – obsadil 4. místo v okresním kole  
– Monika Halamková (2. A) – 8. místo v okresním kole  
8. ročník: 
– Vojtěch Chvojka (3. A) – obsadil 1. místo v okresním kole  
– Ilona Čermáková (3. A) – obsadila 4. místo v okresním kole  

 
Matematická soutěž Klokan: 

 Kategorie Benjamín: 
  – Ladislav Pekař (2. A) – získal 1. místo v okrese 
   – Lukáš Hitzger (1. A) – získal 3. místo v okrese 
 Kategorie Kadet: 
  – Ondřej Novák (4. A) – obsadil 1. – 2. místo v okrese 
 Kategorie Junior 
  – Lukáš Hanus (6. A) – obsadil 2. – 4. místo v okrese  
  – David Jun (2. C) – obsadil 2. – 4. místo v okrese 
    

Fyzikální olympiáda: 
 Kategorie F: 

 – Vojtěch Pavliš (3. A) – obsadil v okresním kole 3. místo 
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 – Jiří Kos (3. A) – obsadil v okresním kole 9. místo 
 Kategorie E: 

 – Ondřej Novák (4. A) – obsadil v okresním kole 1. místo a postoupil do 
krajského kola 

 – Ondřej Novák (4. A) – obsadil v krajském kole 8. - 9. místo 
 

PIŠQWORKY 2011: 
– čtvrtého ročníku této středoškolské soutěže se účastnilo i družstvo naší 
školy, v oblastním kole v Chrudimi získalo 2. místo 
– pětičlenné družstvo tvořili: Pavlína Forštová (7. A), Kateřina Havlová 
(7. A), Tomáš Otava (6. A), Damián Vacek (6. A) a Michal Voldán (6. A) 

  
Předmětová komise chemie, biologie a zeměpisu: 
 
 Chemická olympiáda: 
 Kategorie D: 

Okresní kolo chemické olympiády se uskutečnilo dne 2. března 2012: 
– David Vařejčko (4. A) – obsadil 1. místo v okresním kole a postoupil 
do krajského kola 
– Lucie Nadrchalová (4. A) – obsadila 4. místo v okresním kole 
a postoupila do krajského kola 

Krajské kolo chemické olympiády se uskutečnilo dne 14. dubna 2012: 
– David Vařejčko (4. A) – obsadil v tomto krajském kole 6. místo  
– Lucie Nadrchalová (4. A) – obsadila 12. místo v krajském kole 

  
 Zeměpisná olympiáda: 

Okresní kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo dne 22. března 2012: 
 Kategorie A: 

– Filip Laštůvka (1. A) – obsadil 1. místo v okresním kole a postoupil 
do krajského kola 

Kategorie B: 
– Ladislav Pekař (2. A) – obsadil 2. místo v okresním kole a postoupil 
do krajského kola 

  Kategorie C: 
  – David Vařejčko (4. A) – obsadil 6. místo v okresním kole 

 Kategorie D: 
  – Vojtěch Pražák (6. A) – obsadil 3. místo v okresním kole 

– Lukáš Hanus (6. A) – obsadil 4. místo v okresním kole 
 

 Krajské kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo dne 18. dubna 2012: 
Kategorie A: 

– Filip Laštůvka (1. A) – obsadil v tomto krajském kole 7. místo 
Kategorie B: 

– Ladislav Pekař (2. A) – obsadil 5. místo v krajském kole 
 
Biologická olympiáda: 

 Kategorie C: 
  – Viktor Bohuněk (3. A) – obsadil 1. místo v okresním kole a postoupil 

do krajského kola 
 Kategorie A: 
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– Vojtěch Boháč (8. A) – obsadil v krajském kole biologické olympiády 
15. – 16. místo 
– Lucie Nováková (7. A) – obsadila v krajském kole 20. místo 
   

Přírodovědný klokan: 
– v okresním kole  kategorie Kadet obsadil Vojtěch Chvojka (3. A) 
1. místo 
– v okresním kole kategorie Junior obsadil Lukáš Hanus (6. A) 
1. místo 
– v okresním kole kategorie Junior obsadil Vojtěch Pražák (6. A) 
2. místo 

    
Předmětová komise dějepisu a základů společenských věd: 
 
 Dějepisná olympiáda:  

– Roman Novák (4. A) obsadil 2. místo v okresním kole dějepisné 
olympiády z 32 účastníků soutěže a postoupil do oblastního kola 
– v oblastním kole obsadil Roman Novák (4. A) 8. místo mezi 18 
soutěžícími 

 
Soutěž „Právo pro každý den 2012“: 
 – v městském kole této soutěže družstvo našich studentů ve složení 

David Vařejčko (4. A), Petr Žampach (4. A), Adéla Kadlecová (4. A) 
a Lucie Nadrchalová (4. A) získalo 1. místo a postoupilo do krajského 
kola 

  
Předmětová komise výtvarné a hudební výchovy: 
 
 V tomto školním roce se studenti školy zapojili do následujících výtvarných soutěží: 
 

Výtvarná soutěž pro města – členy Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska vyhlášená městem Kutná Hora byla obeslána pracemi studentů vyššího 
gymnázia 

– Denisa Dvořáková, Lucie Loskotová a Martin Stodola 
 
40. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012: 

– letos byla soutěž vyhlášena jako ročník na téma Divadla – loutky – pohádky  
  – soutěže se účastnili tito studenti: 
   třída 1. C - loutky: Ondřej Bouška - Ořešák, Dagmar Drahošová - Pérák 

třída 2. A – kresby a malby: Adéla Bezoušková – reliéfní malba 
Plamínek 
třída 1. C – kresby a malby: Anežka Vašková a Matěj Zháňal – 
kombinované techniky Moudré výroky a Písničky bez muziky, Erika 
Tomášková – pastel K. H. Mácha: Máj 

 
Městská výtvarná soutěž Zdravé město Hlinsko: 

– soutěže se celkem účastnilo sedm studentů nižšího gymnázia a šest studentů 
vyššího gymnázia 
– v soutěži byli naši studenti velmi úspěšní, obsadili všechna první místa: 
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– Barbora Hašlerová (1. A) a Adéla Zrníková (1. A) – zvítězily v nižší 
věkové kategorii 
– Luděk Strnad (1. C) – zvítězil ve vyšší věkové kategorii 
– práce byly oceněny věcnými cenami, které studentům předala starostka 
Města Hlinska PhDr. Magda Křivanová 

 
Výtvarná soutěž Máme rádi přírodu, vyhlášená hnutím Brontosaurus v Brně: 

– práce do Brna zaslali žáci nižšího gymnázia Monika Halamková (2. A), 
Tereza Piskačová (4. A) a Adéla Kadlecová (4. A) 
– z vyššího gymnázia se soutěže účastnili Leslie Dahlberg (6. A), Lukáš Hanus 
(5. A), Petra Novotná (5. A), Kateřina Malá (5. A), Barbora Adámková (5. A), 
Kateřina Řezníčková (3. C), Tereza Vašková (2. C), Pavla Netolická (2. C), 
Ondřej Bouška (1. C) a Tereza Moučková (1. C) 

 
Středisko volného času Bájo Česká Skalice vyhlásilo výtvarnou soutěž Poznáváme 
svět: 

– letošní ročník byl věnován tématu Anglie (motivy letních olympijských her) 
– soutěže se účastnily práce Terezy Příhodové, Marka Čermáka a Josefa 
Chmelíka 

 
Předmětová komise tělesné výchovy: 
  

– říjen 2011: 
– v okresním kole soutěže ve stolním tenisu v Chrudimi získali naši starší 
chlapci 3. místo, mladší chlapci 5. místo 
– v okresním kole přespolního běhu v Chrudimi obsadili mladší chlapci 
2. místo 
– v okresním kole ve fotbalu v Chrudimi obsadili starší chlapci 2. místo 

– listopad 2011: 
– v okresním kole v plavání v Chrudimi obsadili starší chlapci 3. místo 
– v okrskovém kole ve futsalu v Hlinsku dosáhli mladší chlapci postupu do 
krajského kola 
– v okresním kole ve florbalu v Chrudimi dosáhly i starší dívky postupu do 
krajského kola 
– v okrskovém kole ve florbalu v Hlinsku získali mladší chlapci 3. místo 

– leden 2012: 
– v krajském kole ve futsalu v Chrudimi obsadili mladší chlapci 2. místo 
– v krajském kole soutěže ve florbalu získaly starší dívky 3. místo 

– únor 2012: 
– v závodech v plavání ve Skutči obsadilo smíšené družstvo školy 3. místo 

– březen 2012: 
– v soutěži ve stolním tenisu v Hlinsku obsadili: 1. místo Lucie Hejzlarová 
(2. A), 2. místo David Vařejčko (4. A) a 3. místa Lukáš Nadrchal (2. A) 
a Štěpán Novotný (2. A) 

– duben 2012: 
– v okresním kole ve volejbalu v Chrudimi obsadili starší chlapci 3. místo 
– v soutěži Smetanka cup Hlinsko ve florbalu získaly mladší dívky 4. místo 
a mladší chlapci 2. místo 
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2. Učební plány školy ve školním roce 2011/2012 
 
 
  U dobíhajících oborů vzdělání se vyučovalo podle stávajících učebních plánů 
upravených podle materiálu MŠMT ČR Změna učebních dokumentů č. j. 8 413/2007-23 ze 
dne 6. dubna 2007 s účinností od 1. září 2007. Jednalo se o osmý ročník osmiletého oboru 
vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné a o čtvrtý ročník čtyřletého oboru vzdělání 
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné. 

První, druhý, třetí a čtvrtý ročník nižšího stupně osmiletého oboru vzdělání s kódovým 
označením 79-41-K/81 Gymnázium se vyučoval podle Školního vzdělávacího programu pro 
nižší stupeň osmiletého studia č.j. 5001rd02, pátý, šestý a sedmý ročník osmiletého oboru 
vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium se vyučoval podle Školního vzdělávacího programu pro 
vyšší stupeň osmiletého studia č.j. 5002rd01. První, druhý a třetí ročník čtyřletého oboru 
vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium se vyučoval podle Školního vzdělávacího programu pro 
čtyřleté studium č. j. 5003rd01. 

 
 

Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium  - všeobecné (čtyřleté studium): 
---------------------------------------------------------------------- 
předmět   4. C 
---------------------------------------------------------------------- 
Český jazyk a literatura   4/1 
Cizí jazyk 1   3/3 
Cizí jazyk 2   3/3 
Latina   - 
Základy společenských věd   2 
Dějepis   2 
Zeměpis   - 
Matematika   4 
Deskriptivní geometrie   - 
Fyzika   2 
Chemie   2 
Biologie/geologie   2 
Informatika a výp. technika (1)   1/1 
Hudební výchova   - 
Výtvarná výchova   - 
Tělesná výchova (2)   2/2 
Volitelný předmět 1   2 
Volitelný předmět 2   2 
Volitelný předmět 3   2 
Volitelný předmět 4   - 
---------------------------------------------------------------------- 
Celkem   33 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Poznámky: 
-------------- 

(1) Třída se dělila na skupiny ve všech hodinách. 
(2) Vzhledem k malému počtu chlapců byly skupiny chlapců tříd 4. C a 3. C při předmětu 
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tělesná výchova spojeny. 
 
Disponibilní hodiny: 
------------------------ 
třída 4. C – 12 hodin – (český jazyk a literatura – 1, dějepis – 2, matematika - 2, fyzika – 2, 

chemie – 2, biologie – 2, IVT - 1)  
 
 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 
--------------------------------------------------------------------------------- 
předmět 1. C 2. C 3. C 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Český jazyk a literatura 4 4/1 4 
Anglický jazyk  3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 
Matematika 4 4 5/1 
Informatika (1) 2/2 2/2 1/1 
Dějepis 2 2 2 
Základy společenských věd 1 2 2 
Fyzika (2) 2 2,5 2,5 
Chemie (2) 2,5 2 2,5 
Biologie (2) 2,5 2,5 2 
Zeměpis 2 2 - 
Hudební výchova (3) 2/- 2/- - 
Výtvarná výchova (3) -/2 -/2 - 
Tělesná výchova (4) 2/2 2/2 2/2 
Volitelný předmět 1 - - 2/2 
Volitelný předmět 2 - - 2/2 
Volitelný předmět 3 - - - 
Volitelný předmět 4 - - - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem 32 33 33 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poznámky: 
-------------- 
(1) Třída se dělila na skupiny ve všech hodinách.  
(2) Polovina hodina byla věnována cvičení, třída se přitom dělila na poloviny, žáci měli 

dvouhodinové cvičení 1x za 4 týdny. 
(3) Třída se dělila na skupiny, jedna skupina měla hudební výchovu, druhá výtvarnou 

výchovu. 
(4) Vzhledem k malému počtu chlapců byly skupiny chlapců tříd 2. C a 1. C při předmětu 

tělesná výchova spojeny. 
 
Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (osmileté studium): 
---------------------------------------------------------------- 
předmět   8. A 
---------------------------------------------------------------- 
Český jazyk a literatura  4/1 
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Cizí jazyk 1  3/3 
Cizí jazyk 2  3/3 
Základy společenských věd  2 
Dějepis  2 
Zeměpis  - 
Matematika  4 
Fyzika  2 
Chemie  2 
Biologie  2 
Informatika a výpočetní technika (1)  1/1 
Hudební výchova  - 
Výtvarná výchova  - 
Tělesná výchova  2/2 
Volitelný předmět 1  2/2 
Volitelný předmět 2  2/2 
Volitelný předmět 3  2/2 
Volitelný předmět 4  - 
---------------------------------------------------------------- 
Celkem  33 
---------------------------------------------------------------- 
 
Poznámky: 
-------------- 

(1) Třída se dělila na skupiny ve všech hodinách. 
 
Disponibilní hodiny: 
-------------------------- 
třída 8. A – 11 hodin – (český jazyk a literatura – 1, dějepis – 2, matematika – 1, fyzika – 2, 

chemie – 2, biologie – 2, IVT – 1) 
 
 
Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
předmět 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český jazyk a literatura 5/1 4 4 4 4 4/1 4 
Anglický jazyk (1) 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2(1) - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Matematika 5/1 4 4 4 4 4 5/1 
Informatika (2) - - 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 
Občanská výchova 1 1 1 1 - - - 
Základy společenských věd - - - - 1 2 2 
Fyzika (3) 2 2 2 2 2 2,5 2,5 
Chemie (3) - 2 2 2 2,5 2 2,5 
Biologie (3) 2 2 2 2 2,5 2,5 2 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - 
Hudební výchova (4) 1/2 1/2 1/1 1/1 2/- 2/- - 
Výtvarná výchova (4) 2/1 2/1 1/1 1/1 -/2 -/2 - 
Tělesná výchova 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
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Volitelný předmět 1(5) - 1/1 1/1 1/1 - - - 
Volitelný předmět 2 - - - - - - 2/2 
Volitelný předmět 3 - - - - - - 2/2 
Volitelný předmět 4 - - - - - - - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem 29 29 32 32 32 33 33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poznámky: 
-------------- 

(1) Do druhého ročníku měli žáci jako cizí jazyk angličtinu, od třetího ročníku měli dva 
cizí jazyky.  

(2) Třída se dělila na skupiny ve všech hodinách. 
(3) Polovina hodiny byla věnována cvičení, třída se přitom dělila na poloviny, žáci měli 

dvouhodinové cvičení 1x za 4 týdny. 
(4) Třída se dělila na skupiny, od pátého ročníku měla jedna skupina hudební výchovu, 

druhá výtvarnou výchovu. 
(5) Žáci nižšího stupně si volili jako volitelný předmět 1 buď Přírodovědné praktikum A 

nebo Přírodovědné praktikum B 
 
Volitelné předměty: 
------------------------ 
třída 7. A, 3. C: 
 skupina volitelných předmětů VOL1:  

informatika (IT), latina (Ltv) – 2 oddělení 
skupina volitelných předmětů VOL2: 

konverzace v angličtině (KoAv) – 4 oddělení  
 
třída 8. A, 4. C: 

skupina volitelných předmětů VOL1:  
deskriptivní geometrie (DGv), latina (Ltv) – 2 oddělení  

skupina volitelných předmětů VOL2:  
konverzace v angličtině (KoAv) – 3 oddělení, konverzace v němčině (KoNv) 

skupina volitelných předmětů VOL3: 
seminář a cvičení z matematiky (Mscv), seminář a cvičení z biologie (Biscv), 
seminář z dějepisu (Dsv) 

 
 
------------------------------------------------------------- 
Celkové počty hodin odučených týdně na škole: 
------------------------------------------------------------- 
povinné a volitelné předměty:  533 
nepovinné předměty:      16 
------------------------------------------------------------- 
Celkem     549 
------------------------------------------------------------- 
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3. Exkurze a zájezdy pro žáky 
 

Exkurze z jednotlivých vyučovacích předmětů a červnové školní výlety tříd gymnázia 
se tradičně uskutečňovaly podle plánu sestaveném podle návrhů jednotlivých předmětových 
komisí a uvedeném v Organizačním zajištění školního roku 2011/2012. 
 
Zahraniční exkurze: 

 
Ve dnech 5. až 11. září 2011 se uskutečnil poznávací zájezd žáků naší školy do Anglie 

a Walesu. Jako pedagogický dozor působili profesoři Mgr. Martin Bureš a Mgr. Jana 
Pospíšilová. Celkem 23 studentů naší školy (byli doplněni studenty z Obchodní akademie 
z Hradce Králové) poznalo Liverpool, Manchester, Chester. Jeden den strávili ve Walesu, kde 
se seznámili s historií hradů Conwy a Caernarfon, projeli pohoří Snowdonia a navštívili lom 
na zpracování břidlice. Dále poznali rodiště W. Shakespeara Stratford a prošli si univerzitní 
město Oxford. Navštívili rovněž nejzajímavější místa Londýna.  

Exkurze do muzeí hlavního města Rakouské republiky Vídně, kterou pro studenty 
připravili Mgr. Václav Hospodář a Mgr. Marian Solčanský, se uskutečnila dne 29. září 2011. 
Jako další pedagogický dozor a také jako tlumočnice se akce účastnila také prof. Mgr. Jitka 
Vacková, dále pak Mgr. Iva Hospodářová. Celkem se akce účastnilo 43 studentů naší školy 
z různých ročníků. 
 
Vnitrostátní exkurze: 
  

Exkurze tříd 1. A a 2. A do ZOO Dvůr Králové nad Labem se uskutečnila dne 26. září 
2011 pod vedením učitelů biologie Ing. Romany Novákové a Mgr. Mariana Solčanského. 

Dne 29. září 2011 proběhla také historická exkurze do Brna pod vedením PhDr. Jany 
Juklové a Lenky Krupičkové. Žáci 1. C a 5. A navštívili muzeum Anthropos v brněnských 
Pisárkách, poznali historické jádro města Brna. 

Prohlídka děkanátu a vybraných pracovišť kateder a genetické laboratoře Univerzity 
Palackého v Olomouci se uskutečnila v rámci exkurze studentů maturitních tříd 8. A a 4.C 
dne 15. listopadu 2011. Vedoucími exkurze byli profesoři Mgr. Marian Solčanský a Ing. 
Romana Nováková. 

Studenti 4. C a 8. A navštívili Státní okresní archiv v Chrudimi, pedagogický dozor 
zajišťovala PhDr. Jana Juklová. 

Dne 9. května 2012 se také uskutečnila biologická exkurze na výstavu THE HUMAN 
BODY EXHIBITION, zúčastnily se jí třídy 2. C a 5. A, jako pedagogický dozor na exkurzi 
působili Mgr. Marian Solčanský, Ing. Romana Nováková a PaedDr. Jaroslava Hladíková. 

Historická exkurze do Prahy na Královskou cestu se konala 15. května 2012. 
Zúčastnily se jí třídy 2. C, 6. A a 7. A, pedagogický dozor zajišťovaly PhDr. Jana Juklová, 
Lenka Krupičková a Mgr. Jitka Vacková. 

 Zájmu studentů se těšila exkurze připravená ve spolupráci s Okresním výborem 
Českého svazu bojovníků za svobodu v Chrudimi do Terezína, Lidic a Lánů, která se konala 
v neděli 20. května 2012. Zúčastnili se jí studenti vyšších ročníků gymnázia pod vedením 
RNDr. Kateřiny Kopečné. 

Dne 8. června 2012 proběhlo slavnostní předání cen internetové soutěže Poznej Rusko 
lépe, kterou zaštítilo Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Soutěž probíhala v několika 
oblastech (jazykový test, samostatná práce, ruská historie a současnost, kultura Ruska a České 
republiky). Vítězové z naší školy Anna Chvojková (7. A), Martin Stodola (3. C) a Jana 
Seková (3. C) byli oceněni osobně velvyslancem Ruské federace Sergejem Kiselevem. 
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V pondělí 25. června 2012 žáci nižšího stupně gymnázia (tříd 1. A, 2. A a 3. A) 
absolvovali pochod Hlinsko – Ležáky jako součásti akce Oheň (bez)naděje na památku 
70. výročí vypálení obce Ležáky nacisty.  

Studenti během školního roku navštívili také řadu divadelních představení. 
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4. Seznam žáků školy ve školním roce 2011/2012  
(stav k 30. červnu 2012) 

 
 

Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (nižší stupeň osmiletého studia) 
 
Třída: 1. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): Mgr. Marian Solčanský 
počet studentů 28 
--------------------------------------------------------------------------- 
Bříza Daniel Janáčková Klára Sýkora Miroslav 
Čechalová Karolína Kavalírová Natálie Trávníček Pavel 
Dostál Radek Klinecký Luboš Trávníčková Aneta 
Frecerová Zuzana Kyncl Jakub Tuška Vojtěch 
Hašlerová Barbora Laštůvka Filip Vítek Šimon 
Henych Daniel Pečenková Eliška     Vodvárková Nikola 
Hitzger Lukáš  Potůček Ondřej Zelenka Štěpán 
Hoang Thi Bich Příhodová Barbora Zrníková Adéla 
Holfeuer Dan Ptáčková Johana  
Homoláč Ondřej Skořepa Jan  
 
Třída: 2. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): PhDr. Jana Juklová 
počet studentů 20 
--------------------------------------------------------------------------- 
Balek Petr Mrázek Roman  
Bálková Kateřina Nadrchal Lukáš  
Bezoušková Adéla Nováková Alena  
Černíková Eliška Novotný Štěpán  
Halamková Monika Pekař Ladislav      
Hejzlarová Lucie Pekařová Ivana  
Kropáčková Anna Procházková Romana  
Křivan Jakub Talácko Marek  
Kusá Martina Vrána Jan  
Moučka Dominik Wagnerová Karolína  
 
Třída: 3. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): Mgr. Martin Bureš 
počet studentů 30 
--------------------------------------------------------------------------- 
Bažant Ondřej Kastnerová Natálie Pavliš Vojtěch 
Bíško Patrik Kos Jiří Pecinová Olga 
Bohuněk Viktor Kovárníková Viktorie Schinaglová Ivana 
Cupal Michal Linhart Marek Sockelová Sarah 
Čermáková Ilona Mach Pavel     Sochová Barbora 
Dvořáková Tereza Marek Michal Sýkorová Anna  
Fidler Ondřej  Marek Tomáš Štrof Milan 
Huňáček Stanislav Marková Leona Vávra Kristián 
Chvojka Vojtěch Nováková Iveta Vodová Kateřina 
Ježková Karolína Paulusová Barbora Zelenka Matěj 
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Třída: 4. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): Mgr. Eliška Vokáčová 
počet studentů 23 
--------------------------------------------------------------------------- 
Buchtová Veronika Novák Roman Vtípil Jan 
Bulis Ondřej Piskačová Tereza Zelenka Jakub 
Dahlberg Jasmine Popelka Miroslav Žampach Petr 
Gregorová Michaela Procházka Daniel  
Kadlecová Adéla Sochor Tomáš  
Kučera Marek Sokol Filip  
Málek Adam Švadlenková Monika  
Nadrchalová Lucie Trávníček Martin  
Nekvindová Lucie Vařejčko David  
Novák Ondřej Vodvárková Nikola  
 
 

Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (vyšší stupeň osmiletého studia) 
 
 
Třída: 5. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): Ing. Romana Nováková 
počet studentů 27 
--------------------------------------------------------------------------- 
Adámková Barbora Kurková Eva Příhodová Tereza 
Adámková Veronika Novotná Marie Ptáček Tomáš 
Boháč Jan Osička Přemysl Seifert Filip 
Boháčová Anna Pavliš David Sokolová Adéla 
Čermák Marek Pešavová Lucie Šmok Jan 
Hegrová Lenka Picek Michal Tlapáková Eliška 
Chmelík Jan Pintová Michaela Tuška Filip 
Chmelík Josef Popelková Klára  
Kolbaba Dominik Pospíšilová Soňa  
Korejtková Aneta Procházka Stanislav  
 
Třída: 6. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): RNDr. Ivanka Dvořáčková 
počet studentů 25 
--------------------------------------------------------------------------- 
Boháč Pavel Mach Michal Pražák Vojtěch 
Brabenec Jakub Malá Kateřina Stehnová Barbora 
Břízová Barbora Michálková Kristýna Vacek Damián 
Dahlberg Leslie Mrkvičková Tereza Voldán Michal 
Dalecký Šimon Novotná Petra Zelenková Anna 
Dvořáková Tereza Novotná Tereza  
Firbacher Martin Obolecká Anna  
Hanus Lukáš Otava Tomáš  
Holická Adéla Podaný Vojtěch  
Kopecký Petr Pokorná Monika  
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Třída: 7. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): RNDr. Věra Freiová  
počet studentů 29 
--------------------------------------------------------------------------- 
Češík Vojtěch Kravčenko Igor Pavlová Lucie 
Dobiášová Rozálie Kubíčková Anna Pěchoučková Barbora 
Drahošová Marie Kurek Adam Pilař Marek 
Dvořáková Dita Kusá Petra Polívka Jaroslav 
Filipi Klára Makovský Pavel Prejsler Ondřej 
Forštová Pavlína Matěna Vojtěch Slavíčková Irena 
Havlová Kateřina Navrátilová Eva Tichý Michal 
Holcová Denisa Nováková Lucie Vašek Vojtěch 
Chvojková Anna Ondráčková Tereza Vávra Jan 
Janáček Jan Pavliš Martin  
 
 

Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (vyšší stupeň osmiletého studia) 
 
Třída: 8. A – osmileté studium 
Třídní učitel(ka): Mgr. Jiří Dušek 
počet studentů 30 
--------------------------------------------------------------------------- 
Boháč Vojtěch Kadeřábková Nela Pešavová Kateřina  
Havlová Monika Kolbaba Petr Pešlová Zuzana 
Hetfleiš Jaroslav Kopecká Veronika Pšorn Tomáš 
Hladká Veronika Kurek Filip Sedláčková Nikola 
Homoláč Michal Málková Klára Schmied Petr 
Homolková Denisa Mošner Jiří Šimon Filip 
Hrabčuk Lukáš Nekvindová Pavla Štěrba Zdeněk 
Hubálková Zuzana Němcová Jitka Talácková Tereza 
Chmelík Jan Nováková Aneta Vašek Jakub 
Josková Marie Obrusníková Pavla Voda Matěj 
 
 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 
 
Třída: 1. C – čtyřleté studium 
Třídní učitel(ka): PaedDr. Jaroslava Hladíková 
počet studentů 25 
--------------------------------------------------------------------------- 
Bártová Andrea Ondráčková Michaela Vacková Karolína 
Bouška Ondřej Plisková Michaela Vašková Anežka 
Dostál Boris Profous David Vašková Eliška 
Drahošová Dagmar Pršala Kryštof Zavřelová Petra 
Fousková Lada Strnad Luděk Zháňal Matěj 
Hainc Petr Svoboda Matěj  
Hričák David Šebek David  
Josková Veronika Tlustá Denisa  
Kudláčková Barbora Tomášková Erika  
Moučková Tereza Truncová Lucie  
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Třída: 2. C – čtyřleté studium 
Třídní učitel(ka): Mgr. Jitka Vacková 
počet studentů 24 
--------------------------------------------------------------------------- 
Blažková Veronika Kopecká Martina Štorková Zuzana 
Blehová Karolína Mrázková Aneta Vašková Tereza 
Dostál Josef Netolická Pavla Vymetal Karel 
Findejsová Anna Obrovská Karolína Zlatohlávková Denisa 
Hainc Jiří Odvárka Vojtěch  
Horáková Kristýna Pavlová Nela  
Horníková Ludmila Pekařová Dana  
Hrubá Nikola Popelářová Renata  
Jun David Ročňáková Nikola  
Kábelová Veronika Schmied Martin  
 
Třída: 3. C – čtyřleté studium 
Třídní učitel(ka): Lenka Krupičková 
počet studentů 32 
--------------------------------------------------------------------------- 
Bačkovská Michala Kynclová Denisa Petrlík David 
Dalecká Aneta Lédlová Martina Potůčková Barbora 
Dopitová Veronika Loskotová Lucie Přibylová Tereza 
Dostálová Eliška Lukášková Martina Řezníčková Kateřina 
Dostálová Lucie Machová Kateřina Seková Jana 
Dvořáková Denisa Makovská Eliška Stodola Martin 
Gregor Lukáš Mour Lukáš Šmahelová Soňa 
Gregorová Adéla Muchová Nikola Tran Tuan Anh 
Hladký Pavel Najman Michal Vacková Marie 
Jetmar Jakub Novotná Pavla Vamberská Michaela 
  Zháňalová Nikola 
  Zoulíková Michala 
 
 

Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné (čtyřleté studium) 
 
Třída: 4. C – čtyřleté studium 
Třídní učitel(ka): Mgr. Věra Hanáková 
počet studentů 30 
--------------------------------------------------------------------------- 
Ceralová Šárka Kromelová Mária Říha Tomáš 
Čechalová Kateřina Kunhartová Michaela Říhová Jana 
Černík Lukáš Kyselová Kateřina Říhová Lucie 
Gregorová Lucie Mlynářová Aneta Suchánek Martin 
Hanusová Jitka Modráčková Nikol Štorková Kateřina 
Hejduk David Mourová Alena Vágner Jaroslav 
Kneřová Tereza Nováková Tereza Vašek Vojtěch 
Kopecká Michaela Novotný Patrik Závišková Žaneta 
Krátká Daniela Ondráček Lukáš Zavřelová Lucie 
Krátká Natálie Pilař Pavel Zelenková Klára 


