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Charakteristika školy

Gymnázium má zaměření všeobecné s profilací studentů
podle jejich zájmu ve vyšších ročnících formou povinně
volitelných předmětů. Připravuje žáky ke studiu na
vysokých školách. Klade si za cíl působit na studenty i po
stránce výchovné. Vede k toleranci, úctě k lidským právům
a rozvíjí a kultivuje jejich vztah k jiným lidem a k Bohu.

Požadavky na uchazeče: Úspěšné složení přijímacích
 zkoušek, zájem o studium,
 otevřenost pro duchovní
hodnoty, smysl pro práci v
kolektivu.

strana 2



Výsledky vzdělávání

Typ školy: osmileté gymnázium 79-41-K/001
třída počet

žáků
prospělo

s vyznamenáním
prospělo opr./dopl.

zkoušky
sníž. stupeň
z chování

prima 26              13 13 0 1
sekunda 24 6 16 2 0
tercie 24 3 21 0 0
kvarta 24 9 13 2 0
kvinta 20 3 17 0 0
sexta 21 3 18 0 0
septima 20 8 12 0 0
oktáva 18 5 13 0 0
Celkem   177              50    123 4 1

Výsledky maturitních zkoušek
třída počet žáků prospělo

s vyznamenáním
prospělo neprospělo

oktáva 18 5 13 0
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Údaje o přijímacím řízení

Počet přihlášených žáků                          34
Zkoušek se zúčastnilo 34
Bez písemných přijímacích zkoušek bylo přijato 11
Celkem bylo přijato  27

Přijímací řízení proběhlo dne 23. dubna 2001 - shodně se státními školami.

Žáci pátých tříd základních škol, kteří si podali přihlášku na naše
osmileté gymnázium a v pololetí  5. ročníku  měli na vysvědčení samé
jedničky, byli přijati bez písemných přijímacích zkoušek.

Ostatní uchazeči složili i písemné přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky se skládaly z těchto předmětů:

český jazyk - písemnou formou - diktát, jazykový a literární test
                                        maximální počet bodů 65

matematika - písemnou formou
                                        maximální počet bodů 20

všeobecný přehled - písemnou formou - test
maximální počet bodů 25

    - ústně - pohovor
maximální počet bodů         8

Váha jednotlivých částí  přijímacích zkoušek:

matematika 40%
český jazyk  40%
všeobecný přehled   8%
ústní pohovor   8%
hodnocení výborně v pol. 5. tř. z českého jazyka   2%
hodnocení výborně v pol. 5. tř. z matematiky   2%    
C e l k e m                  100%
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Ukázka z přijímacích zkoušek

MATEMATIKA (část)

1. Vypočti: 22 + (13 · 16) : 4 – 23 =

2. Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC. Délka odvěsny AB je rovna 4 cm a
délka přepony BC je 6 cm. Napiš, jak jsi postupoval.

3. Místo hvězdiček na obrázku B doplň čísla tak, aby pro ně platily stejné
vztahy jako pro čísla v obrázku A. Slovně popiš, jaké vztahy platí mezi
čísly.

(A)         (B)

1    2    3    4                 3   *    2    *
   3    5    7                      4    *    *
      8   12                           *    *

               20                                14

4. Mlékařka Maruška měla 169 litrů mléka. Mléko rozlila do 14
čtyřlitrových, 7 pětilitrových a zbytek do dvoulitrových lahví. Kolik
naplnila dvoulitrových lahví ?

5. František jel na kole do města. Vzdálenost 12 km urazil za 48 minut. Za
jak dlouho by dojel do školy, která je vzdálena 2 km, pohyboval-li by se
stejnou rychlostí ?
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Ukázka z přijímacích zkoušek

ČESKÝ JAZYK (část)

1. V následujících větách urči, zda se jedná o větu jednoduchou nebo
souvětí:
a) Brok bystře vyskočil, když Vašek sáhl na kliku.
b) V rozeklaných skalách se klikatila bystřina oplývající vodou

z jarního tání.
c) V zátočině potoka stáli hlavou proti proudu pstruzi.
d) Když se nad plynoucí vodou objevil hmyz, pstruzi zbystřili a vrhali

se po úlovku.

a) ……………………… b)   ………………………

c) ……………………… d)   ………………………

2. Z vět jednoduchých vypiš základní skladební dvojici.

3. Z prvního úkolu vypište dvě skupiny příbuzných slov:

a) ………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………

4. Určete slovní druhy slov:

oplývající ………………………… úlovku …………………………

pstruzi ……………………………. když …………………………...

5. Určete mluvnické kategorie slov z textu (rod, číslo, pád, vzor; osoba,
číslo, čas, způsob):

proudu:

vyskočil:
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Údaje o rodičovském příspěvku

Výše rodičovského příspěvku:
Výši rodičovského příspěvku určuje ředitel školy a schvaluje Rada školy
vždy k  31. 8. pro následující školní rok.

Ve školním roce 2000/2001 výše rodičovského příspěvku činila:

prima – kvarta Kč  200,- měsíčně   = 2000,- Kč za školní rok
kvinta – oktáva Kč  250,- měsíčně   = 2500,- Kč za školní rok

Vracení rodičovského příspěvku:

1. Pokud student na vysvědčení dosáhl vyznamenání, byla mu vrácena
polovina  rodičovského příspěvku.

I.  pololetí                                                II. pololetí

           prima – kvarta 400,- Kč prima – kvarta 600,- Kč
           kvinta – oktáva 500,- Kč kvinta – oktáva 750,- Kč

2. Pokud čisté příjmy rodiny studenta nedosahují 1,2 násobku životního
minima, je možné si podat žádost o vrácení rodičovského příspěvku. Žádost
je nutné si podat za první pololetí do konce kalendářního roku. Za druhé
pololetí do konce měsíce června. Na základě předložení dokladů o čistých
příjmech rodiny a o výši přídavků na děti za předcházející pololetí je
rodičovský příspěvek vrácen.
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Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním

I. pololetí

PRIMA: KVINTA:
Anežka Cinerová Radka Kosinová
Martin Cissé Markéta Rázgová
Michala Hlavačková
Veronika Holá SEXTA:
Ondřej Korábek Romana Antošová
Jakub Lukeš Matouš Bartl
Jan Michal Dorota Eliášová
Klára Nechvílová Pavel Sova
Simona Vítková Lenka Vozková

SEKUNDA: SEPTIMA:
Dominika Darebná Jana Kneřová
Iva Kuchařová Anna Kozáková
Petr Vobořil Zdislava Malíková
Monika Vobořilová Michala Nešporová

Marek Říha
TERCIE: Veronika Vesecká
Marie Duhints Žaneta Welinská
Tomáš Grenar
Jana Trnková OKTÁVA:

Marie Jandejsková
KVARTA: Karel Macek
Klára Cinerová Martin Malík
Jan Fridrich
Kristina Chocholáčková
Tereza Kuljačková
Michaela Kunášková
Marie Macková
Iveta Svobodová
Zbyněk Táborský
Filip Trčka
Ondřej Zima
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Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním

II. pololetí

PRIMA: KVINTA:
Anežka Cinerová Radka Kosinová
Martin Cissé Barbora Krupičková
Michala Hlavačková Markéta Rázgová
Veronika Holá
Ondřej Korábek SEXTA:
Pavel Kurc Matouš Bartl
Jakub Lukeš Pavel Sova
Jan Michal Lenka Vozková
Klára Nechvílová
Martin Pařízek SEPTIMA:
Lucie Telecká Jana Kneřová
Monika Větrovská Anna Kozáková
Simona Vítková Zdislava Malíková

Michala Nešporová
SEKUNDA: Matěj Přibyl
Zdeňka Králová Marek Říha
Iva Kuchařová Veronika Vesecká
Václav Kunášek Žaneta Welinská
Vojtěch Neřold
Petr Vobořil OKTÁVA:
Monika Vobořilová Tomáš Balán

Marie Jandejsková
TERCIE: Kristýna Kneřová
Marie Duhints Karel Macek
Jan Krupička Martin Malík
Tomáš Polenský

KVARTA:
Klára Cinerová
Jan Fridrich
Kristýna Chocholáčková
Tereza Kuljačková
Michaela Kunášková
Marie Macková
Iveta Svobodová
Zbyněk Táborský
Filip Trčka
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Učební plán
V osmiletém cyklu gymnázia se vyučuje dle generalizovaného učebního
plánu schváleného MŠMT č.j. 20594/99-22. Výjimku tvoří pouze čtvrtý
ročník, kde je povoleno vyučovat podle učebního plánu č.j. 19539/95-21.

Ročník
Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a
literatura

5.I 4.I 4.I 4.I 3.I 3.I 3.I 3.I

Cizí jazyk 1 4.IV 3.III 3.III 3.III 3.III 3.III 3.III 3.III
Cizí jazyk 2 3.III 3.III 3.III 3.III
Latina R R R R R R
Základy
společ. věd

2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I

Dějepis 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I R R
Zeměpis 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I R R
Matematika 5.II 5.II 5.II 3.I 3.I 3.I 3.I 3.I
Deskriptivní
geometrie

R R R R

Fyzika 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I R
Chemie 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I R
Biologie /
geologie

2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I 2.I R

Informatika 4.II 2.I R R R R
Estetická
výchova

3.III 3.III 3.III 3.III 2.II 2.II R R

Tělesná
výchova

2.II 2.II 2.II 2.II 2.II 2.II 2.II 2.II

Vol. předmět 1 2.I R R 4.II 4.II
Vol. předmět 2 R 4.II 4.III
Vol. předmět 3 R 4.III
Vol. předmět 4 R
Nepovinné předměty
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1
Informatika 2 2

CELKEM 30-16 30-16 31-20 31-19 31-19 31-19 31-26 31-31

R – zařazení předmětu je v pravomoci ředitele školy
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Aktivity ve školním roce 2000/2001

Pravidelné porady
• 1 x týdně provozní porada pedagogického sboru
• 1 x týdně porada vedení školy
• 1 x za 14 dní schůze Studentské dumy (volených zástupců tříd) a vedení

školy

Kroužky a kurzy
• nepovinná anglická konverzace pro studenty primy a sekundy – 1x týdně
• nepovinná anglická konverzace pro studenty tercie a kvarty – 1x týdně
• sportovní hry – 1 x týdně v hale Bios
• nepovinná informatika pro studenty primy – 1 x týdně
• nepovinná informatika pro studenty sekundy – 1 x týdně
• historický kroužek pod vedením MUDr. Procházky se zaměřením na

stavební památky Kutné Hory a okolí – 1 x za 14 dní pro studenty
vyššího gymnázia

31. srpna 2000 – čtvrtek
Sešla se Rada školy. Schválila výroční zprávu, příspěvek na dobrovolné
kroužky a rozpočet na rok 2000. Diskutovalo se o proběhlých i očekávaných
rekonstrukcích a s přítomnými řádovými sestrami se probírala celková
koncepce využití kláštera a dalšího rozvoje školy.

4. září 2000 – pondělí
Zahájení nového školního roku v chrámu svatého Jakuba slavnostní mší
slouženou P. Josefem Sochou.

6. září 2000 – středa
Kvarta se v závěrečné lekci informatické výchovy seznámila s chodem všech
oddělení Městské knihovny.
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15. září 2000 – pátek
Naše gymnázium slavilo svátek sv. Ludmily, který byl nově vyhlášen za Den
církevních škol.
Místo pravidelného vyučování se proto  uskutečnil výlet. Studenti spolu
s vyučujícími odjeli vlakem do Malešova, odtud putovali pěšky do Kutné
Hory . V průběhu cesty ředitel školy promluvil ke studentům o poslání tohoto
dne.
Studenti primy měli odlišný program. Navštívili nadaci Dítě a kůň ve vesnici
Březová u Kutné Hory, kde se při hrách a soutěžích navzájem seznamovali.

19. září 2000 – úterý
Studenti primy se na výstavě instalované ve Vlašském dvoře seznámili se
scénografickou a režijní tvorbou Adolfa Weniga a Oty Ornesta.

20. až 22. září 2000 - středa až pátek
Někteří studenti septimy a oktávy využili nabídky slovenského církevního
gymnázia v Trnavě k návštěvě školy, která právě slavila 10. výročí založení.
První kontakt s touto školou, která je také zřizována Řádem sv. Voršily,
připravila „Studentská duma“.

27. až 29. září 2000 - středa až pátek
Čtyři profesoři z naší školy a řádové sestry z kutnohorské komunity se spolu
se zástupci pražské a olomoucké základní církevní školy zúčastnili pracovní
návštěvy Slovenska. Prohlédli si zde základní školy a gymnázia v Bratislavě
a Trnavě, které jsou rovněž zřizovány Řádem sv. Voršily. V Trnavě návštěva
navázala na nedávný pobyt našich studentů a předběžně dojednala budoucí
spolupráci.

29. září 2000 – pátek
Ředitelské volno pro všechny studenty gymnázia.

2. října 2000 – pondělí
V klášterní kapli se sloužila školní mše.

9. října 2000 – pondělí
Někteří studenti oktávy pomáhali přemísťovat náhrobník F. Bridela z ohradní
zdi do nedaleké předsíně chrámu sv. Barbory, kde bude odborně restaurován
a instalován  J. Pospíšilem. Přenesení epitafu na důstojnější místo iniciovalo
a zařídilo naše gymnázium v rámci oslav výročí Bridelovy smrti.
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11. října 2000 – středa
Rodiče některých primánů se setkali s třídní profesorkou a ředitelem, aby
hovořili o kladech i záporech prvních týdnů studia na gymnáziu. Pohovory
s rodiči pokračovaly i v následujících týdnech.

12. října 2000 – čtvrtek
Učitelé, žáci, rodiče a příznivci CG se sešli v chrámu sv. Panny Barbory na
vzpomínkové slavnosti na památku morové epidemie v Kutné Hoře roku
1680. Jednou z jejích obětí byl i český barokní básník Fridrich Bridel, jehož
dílo studenti připomněli pásmem z  básnické skladby Co Bůh? Člověk? a
české barokní vokální tvorby. Dále promluvil Mgr. Aleš Roleček na téma
Smrt v baroku a doc. PhDr. Martin Putna se věnoval tématu Život v baroku.
Slavnostní rámec programu vytvořilo Collegium Xaverium v čele s
varhaníkem F. X.  Thurim a se sopranistkou Janou H.
Studenti a učitelé CG rovněž podnítili přemístění náhrobního kamene F.
Bridela z ohradní zdi na důstojnější místo v západní předsíni
svatobarborského chrámu a značně přispěli k uskutečnění tohoto přesunu.

13. října 2000 – pátek
Studenti volili zástupce jednotlivých tříd do studentské samosprávy
Studentské dumy. Hlavním jejím představitelem - konzulem - byl zvolen
Matouš Bartl ze sexty.
Dopoledne navštívili naši školu oktaváni z církevního gymnázia v Bratislavě.
Pod vedením našeho studenta Karla Macka si pak prohlédli památky Kutné
Hory.
Přijeli také žáci čtvrté třídy z Voršilské základní školy v Praze, kteří budou v
prostorách gymnázia ubytováni do neděle.

16. října 2000 – pondělí
Studenti tercie, kvarty a sexty se v Tylově divadle účastnili diskuze o sektách
vedené  moderátory televizního pořadu „ Áčko “. Na souvislou pedagogickou
praxi v aprobaci český jazyk - hudební výchova  nastoupila Jana Kellarová,
posluchačka Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem.

20. října 2000 – pátek
Na slavnostním shromáždění předal třídní profesor studentům oktávy,
nastávajícím maturantům, stužky s heslem „ Fantazie je důležitější než
vzdělání “.
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23. října 2000 – pondělí
Pro studenty, kteří se zúčastní výměnného pobytu ve Francii, bylo určeno
odpolední krátké setkání, kde se dozvěděli základní informace o chystané
cestě.

25. října 2000 – středa
První vyučovací hodinu hovořila ředitelka Okresní charity Marie Macková se
studenty septimy a oktávy o veřejné finanční sbírce na dobročinné účely - o
tzv. Tříkrálovém koledování, které by měli provozovat právě zájemci z
uvedených tříd.
Od devíti hodin studenti celé školy shlédli film Ježíš, který je věrným
přepisem jedné z knih Bible.

25. října ( středa )  až 3. listopadu ( pátek ) 2000
Již poněkolikáté odjela skupina našich studentů v doprovodu ředitele školy a
dalších vyučujících do Francie. V Avallonu, v  lyceu Jany z Arku, zřízeném
rovněž voršilkami, se setkali se svými vrstevníky a strávili týden v jejich
rodinách. Společně pak navštívili řadu pamětihodných míst v okolí – Belfort,
Beaune, Vézelay, se svými francouzskými přáteli procházeli pařížským
Montmartrem, vyjeli na Eiffelovku, ale také bruslili. Pedagogové jednali se
svými zahraničními kolegy o přípravě návštěvy Kutné Hory v roce 2001 a o
zajištění stáží pro naše studenty připravující se k maturitě z francouzštiny.

26. října ( čtvrtek ) až 27. října ( pátek ) 2000
Podzimní prázdniny.

16. listopadu 2000 – čtvrtek
Městské Tylovo divadlo spolu s kutnohorskou redakcí kabelové televize
uspořádalo druhý ročník vědomostní a dovednostní soutěže žáků 9. tříd a
odpovídajících ročníků gymnázií. Za CG se  za vydatné podpory spolužáků
soutěže zúčastnila dvojice Tereza Kuljačková a Filip Trčka a obsadila
v celkovém hodnocení druhé místo.

6. prosince 2000 – středa
Studenti oktávy besedovali s pracovnicemi Student´s Agency o možnostech
jazykového studia spojených se zaměstnáním jako au – pair  v anglicky
mluvících státech.
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7. prosince 2000 – čtvrtek
Ráno, ještě před začátkem vyučování, se slavila v klášterním kostele mše, při
které se zpívaly rorátní zpěvy. Zúčastnit se mohli nejen studenti, ale i
veřejnost. Tyto bohoslužby se opakovaly po celý advent - celkem třikrát
každý čtvrtek ráno až do Vánoc.

14. prosince 2000 – čtvrtek
Pedagogická porada.

20. prosince 2000 – středa
V kostele Matky Boží na Náměti se  od 16. 00 hodin uskutečnil již tradiční
adventní koncert Církevního gymnázia. Pedagogové pásmem textů a
zpívaných skladeb přiblížili atmosféru rorátů,  sexta zdramatizovala
starobylou legendu o hříšné duši, mladší studenti vystoupili se Steckerovými
koledami s instrumentálním doprovodem, na varhany hrál Karel Hinner.
Dnes také vyšel dlouho očekávaný školní časopis Cigy s novou redakční
radou. Jeho prodej byl mimo jiné spojen i s Adventním koncertem, takže se
prodalo rekordních 120 výtisků.

2. ledna 2000 – úterý
Na uvolněné místo školníka nastoupil pan Jiří Hlavinka. Dosavadnímu
školníkovi skončil pracovní poměr koncem kalendářního roku.

6. ledna 2001 – sobota
V celé republice se uskutečnila tzv. tříkrálová sbírka, jejíž výnos byl určen na
charitativní účely. V Kutné Hoře se při organizování této akce výrazně
zapojili i  studenti Církevního gymnázia. Oficiální zahájení bylo v 9 hodin na
Palackého náměstí. Po následující dvě hodiny zde naši studenti předváděli
živý Betlém, ve kterém nechyběla dokonce ani tři větší domácí zvířata. Jiní
studenti se  zase „přeměnili“  na Kašpara, Melichara a Baltazara –
spoluvytvářeli některé z celkem 12 tříčlenných skupinek, které chodily po
ulicích města a vybíraly finanční příspěvky.

6. až 13. ledna 2001 – od soboty do soboty
Sekunda a kvinta jely na zimní výcvikový kurz, který proběhl v Roudnici
v Krkonoších na chatě Kara. Přestože sněhové podmínky nebyly ideální, po
celou dobu se lyžovalo. Výcvik byl doplněn večerními odbornými
přednáškami o lyžařské výbavě, zdravovědě a také o poměrech v bojující
Bosně. Tuto přednášku vedl přímý účastník vojenské mise IFOR. Na konci
týdne závodili studenti ve třech lyžařských disciplínách – ve skoku, ve
slalomu a v běhu.
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17. ledna 2001 – středa
Proběhla  konzultační doba pro rodiče. Ti se zde mohli informovat o
prospěchu svých dětí před blížící se pololetní klasifikací.

19. ledna 2001 – pátek
V tomto školním roce již podruhé uspořádala naše škola Den otevřených
dveří. Od 12. do 16. hodin  si zájemci v doprovodu pedagogů mohli
prohlédnout  prostory gymnázia, zúčastnit se výuky v hodinách, klást otázky
řediteli školy. Návštěvníci obdrželi také informační materiály.

25. ledna 2001 – čtvrtek
Odpoledne se sešli profesoři na pololetní klasifikační poradě. Kromě
obvyklých záležitostí spojených s chováním a prospěchem jednotlivých tříd
se diskutovalo i  o některých nových podnětech ze strany zřizovatele, které
m.j. upřesňují kompetenci řádové sestry ve škole.

26. ledna 2001 – pátek
Naše škola si připomněla svátek  sv. Anděly Merici, která založila Řád sv.
Voršily. První dvě hodiny se učilo dle obvyklého rozvrhu. Studenti primy až
kvinty se pak zúčastnili vyprávění  Adély Linhartové o jejím desetiměsíčním
působení v sirotčinci v jihoamerické Guyaně,  v  koncertním sále LŠU
vyslechli koncert komorního souboru Flauto e corde ( kytarista Jiří Nedvěd a
flétnistka Magdalena Bílková – Tůmová ) a Pavel Tobek je seznámil
s životem svaté Voršily. Starším studentům přednášel literární historik
Jaroslav Med o  české katolické poezii 20. století.

31. ledna 2001 – středa
Pololetní vysvědčení.

1. února 2001 – čtvrtek
Dopoledne navštívili studenti septimy a oktávy  kutnohorskou úpravnu vody
Na Ptáku. Po shlédnutí provozu se seznámili  také s místní laboratoří, která
provádí rozbory vody nejen pro svoje potřeby, ale i pro jiné subjekty. Po
exkurzi si studenti ještě prohlédli nedaleký gotický kostelík sv. Trojice.

Odpoledne v rámci výtvarné výchovy sexta navštívila v Sankturinovském
domě výstavu Jiřího Surůvky s názvem „Obrazy ( umění pro malé i velké )“.

2. února 2001 – pátek
Jednodenní pololetní prázdniny.
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7. února 2001 – středa
Pod dohledem septimy proběhl odpoledne prodej starších knih pro studenty i
veřejnost. Knihy do prodeje věnovali studenti i učitelé školy, neprodané
výtisky byly zčásti odkoupeny antikvariátem. Výtěžek této akce je určen ve
prospěch Sdružení při Církevním gymnáziu.

13. února 2001 – úterý
Na učitelskou praxi nastoupila Petra Pilařová, studentka  Pedagogické fakulty
v Plzni ( jednooborová aprobace pro výtvarnou výchovu ).

14. února 2001 – středa
Studenti sexty spolu s J.Poživilem a P.Brožem navštívili v rámci výuky
křesťanské etiky (religionistiky)  Židovské muzeum v Praze. Po přednášce a
besedě ve Vzdělávacím centru židovského muzea si prohlédli Staronovou,
Pinkasovu a Klausovu synagógu a potom také i  židovský hřbitov.

16. února 2001 – pátek
V Lorci se konal první maturitní ples Církevního gymnázia sv. Voršily. Po
předtančení v latinsko-amerických rytmech následovalo slavnostní šerpování
budoucích maturantů. Program byl dále doplněn vystoupením mažoretek.

17. února  ( sobota ) až 20. února 2001 ( úterý )
Návštěva z Gymnázia Angely Merici z Trnavy. Přijelo osm studentů
převážně z kvarty a kvinty, spolu se sestrou Monikou a paní ředitelkou Mgr.
Gabrielou Miklošovičovou.
V neděli měli na programu prohlídku Kutné Hory, v pondělí navštívili Prahu
a v úterý se účastnili vyučování na CG. Spolupráce bude nadále rozvíjena.

27. února 2001 – úterý
Odpoledne se učitelé sešli na pedagogické poradě. Diskutovalo se mimo jiné
o aktivitách, které jsou plánovány do konce roku, o maturitách, o nově
vznikajícím výchovně – vzdělávacím projektu.

5. března ( pondělí ) až 9. března 2001 ( pátek )
Jarní prázdniny.

15. března 2001 – čtvrtek
Slavila se první ze série postních mší, které probíhaly- vždy ve čtvrtek ráno
před vyučováním v klášterním kostele, a to až do Velikonoc.
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21. března 2001 – středa
Studenti sekundy navštívili Náprstkovo muzeum v Praze, kde se seznámili
s domorodým etnikem Ameriky (  Severní i Jižní ), Austrálie a Oceánie.

26. března ( pondělí ) až 3. dubna 2001 ( úterý )
Komplexní kontrola pětičlenného týmu České školní inspekce zaměřená na
kvalitu vzdělávání studentů.

5. dubna 2001 – čtvrtek
Studenti kvarty až oktávy shlédli nový český film Kytice, natočený na motivy
balad od K. J. Erbena.

11. dubna 2001 – středa
Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka.

12. dubna ( čtvrtek ) až 16. dubna 2001 ( pondělí )
Velikonoční prázdniny.

23. dubna 2001 – pondělí
Exkurze sekundy do přírodovědných expozic Národního muzea v Praze.
Proběhly přijímací zkoušky do primy a kvinty.

29. dubna ( neděle ) až 5. května 2001 ( sobota )
Z německého družebního gymnázia kardinála von Galena v Münstru přijela
návštěva, tvořená 15 žáky a třemi  učiteli. Na programu byla prohlídka
našeho gymnázia a památek Kutné Hory , návštěva zámků Kačina a Žleby,
prohlídka Prahy, přijetí u královéhradeckého biskupa i „mezinárodní“
fotbalový zápas. Nastínila se i koncepce dalšího rozvoje vzájemných výměn.

4. května 2001 – pátek
Vyšlo zvláštní číslo školního časopisu „ Cigy Pro “, které je složeno
výhradně z učitelských příspěvků. Cílem je vyburcovat dosavadní redakci
studentského občasníku k větší aktivitě.

7. května 2001 – pondělí
Studenti dnes měli ředitelské volno. Učitelský sbor se sešel v budově
místního arciděkanství. Zazněly zde přednášky P. Tobka ( „ Co přineslo
lidstvu křesťanství “ ), P. Brože ( „ Novodobý vývoj katolické církve a 2.
vatikánský koncil “ ) a p. Poživila ( „ Může církevní školství výchovně
formovat své žáky ? “ ). Odpoledne se pak diskutovalo o konkrétních
problémech našeho gymnázia a o způsobech, jak je řešit.
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9. května 2001 – středa
Ve výkladní skříni obchodu na Palackého náměstí bylo vystaveno tablo
studentů maturující oktávy.

10. května 2001 – čtvrtek
Celodenní literární exkurze septimy do Kolína.
Klasifikační porada projednala závěrečné hodnocení oktávy.
V podvečer měl na školní zahradě premiéru učitelský volejbalový zápas.

16. května 2001 – středa
Exkurze sekundy do sklářské provozovny v Tasicích.

23.  ( středa ) – 24. (čtvrtek ) května 2001
Třídy prima a sekunda na výletě v Železných horách.

6. ( středa ) – 9. (sobota ) června 2001
Tercie na výletě sjíždí řeku Sázavu.

6. ( středa ) – 8. ( pátek ) června 2001
Sexta na výletě na jihu Českomoravské vrchoviny.

11. června 2001 – pondělí
Pedagogická porada projednávala závěry inspekční zprávy ČŠI.

13. ( středa ) – 15. ( pátek ) června 2001
Kvarta na výletě na Děčínsku.
Kvinta na výletě v Posázaví.

18. (pondělí) – 20. (středa) června 2001
Septima na letním výcvikovém kurzu – splavení řeky Sázavy

21. června 2001 – čtvrtek
Schůzka rodičů budoucích studentů primy a tří nových studentů kvinty, na
které podepsali smlouvy o studiu a obdrželi informace o následujícím
školním roce 2001/2002.

26. června 2001 – úterý
Pedagogická porada.

28. června 2001 – čtvrtek
V Městském divadle J. K. Tyla se konalo slavnostní ukončení školního roku
2000/2001.
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29. června 2001 – pátek
Mše svatá v kostele sv. Jakuba, následně slavnostní předání vysvědčení.
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Umístění studentů v soutěžích

Matematika:
1. místo matematická olympiáda Kamil Brabec – tercie

3. místo matematická olympiáda Petr Hanzel – tercie

2.-3. místo matematická olympiáda      Václav Kunášek - sekunda

2.-3. místo mat. olympiáda – okr. kolo     Anežka Cinerová – prima

Postup do okr. kola Pythagoriády: Monika Vobořilová, Jiří Dejmal, Iva
Kuchařová, Fabiana de Aubreu e Lima

Anglický jazyk:
4. místo olympiáda v AJ, kat. II.B Filip Trčka – kvarta

4. místo olympiáda v AJ, kat. III.B Matěj Přibyl – septima

5. místo olympiáda v AJ, kat. III.B Matouš Bartl – sexta

Certificate in English:
Kamil Brabec
Michal Duspiva
Tomáš Grenár
Michal Charvát
Jan Krupička
Simona Vepřeková

Biologie:
4. místo biologická olympiáda Ondřej Korábek – prima

Německý jazyk:
4. místo olympiáda v NJ – okr. kolo Lenka Kapková – septima

strana 24



Fyzika:
1. místo Archimediáda – okr. kolo Vojtěch Neřold – sekunda
5. místo Archimediáda – okr. kolo Filip Trčka – kvarta

Latina:
6. místo Certamen Latinum – reg. kolo Karel Macek – oktáva

Český jazyk:
4. místo okr. kolo olympiády ČJ Kateřina Telecká – tercie
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