Základní údaje

Název:

Církevní gymnázium sv. Voršily,
Kutná Hora, Poděbradova 288
PSČ: 284 01
tel., fax: 327 512 361
http://www.cgym-kh.cz
e-mail: skola@cgym-kh.cz
IČO: 46406735
IZO: 108032876

Zřizovatel: Českomoravská provincie Římské unie
řádu sv. Voršily,
Praha 1, Ostrovní 11
PSČ: 110 00

Ředitel:

Jiří Vojáček, Mgr.
Kutná Hora, Braunova 164
PSČ: 284 01
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Charakteristika školy

Gymnázium je zřízeno jako osmileté se zaměřením
všeobecným a s profilací studentů podle jejich zájmu ve
vyšších ročnících formou povinně volitelných předmětů.
Připravuje studenty ke studiu na vysokých školách a klade si
za cíl působit na ně i po stránce výchovné. Vede k toleranci,
úctě k lidským právům a rozvíjí a kultivuje vztah studentů
k jiným lidem a k Bohu v duchu zásad voršilské pedagogiky.
Vztah mezi školou a řádem sv. Voršily se uskutečňuje také
personálně. Sestry se podílejí na výuce a jedna sestra má
funkci zástupkyně zřizovatele ve vztahu ke škole.
Požadavky na uchazeče:
Úspěšné složení přijímacích zkoušek,
zájem o studium,
otevřenost pro duchovní hodnoty,
smysl pro práci v kolektivu.
Učební plán:
Na Církevním gymnáziu sv. Voršily se ve školním roce
2001/2002 vyučovalo dle učebních plánů, které schválilo
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky
pod č.j. 20 594/99-22 dne 5.5.1999.
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Výsledky vzdělávání

Typ školy: osmileté gymnázium 79-41-K/801
Třída
prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
Celkem

Počet
žáků
26
26
22
24
19
19
22
21
179

Prospělo
s vyznamenáním
9
6
4
5
5
3
4
11
47

Prospělo Opr./dopl.
zkoušky
17
0
19
1
18
0
19
0
12
2
15
1
16
2
10
0
127
5

Sníž. stupeň
z chování
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky maturitních zkoušek
Třída

Počet žáků

oktáva

21

Prospělo
s vyznamenáním
9
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Prospělo

Neprospělo

12

0

Učební plán

Předmět
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Latina
Základy
společ. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Deskriptivní
geometrie
Fyzika
Chemie
Biologie / geologie
Informatika
Estetická výchova
Tělesná výchova
Vol. předmět 1
Vol. předmět 2
Vol. předmět 3
Vol. předmět 4
Nepovinné předměty
Náboženství
Informatika

I.
5

II.
4

III.
4

4

3

3

2

2

2
2
5
2

CELKEM

Ročník
IV.
V.
4
3

VI.
3

VII. VIII.
3
3

3
3
2
2

3
3

3
3

3
3

2

3
3
2
2

2

2

2

2
2
5

2
2
5

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2
3

3

2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

4
2

2
2
2
1
2
2

2
2
2

4
2

2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2

1
2

1
2

1

1

1

30

30

31

31

31

2
2
2
2

2
2
2
2
2

1

1

1

31

31

31

Volitelné předměty: Seminář z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie,
biologie, estetické výchovy, zeměpisu; Konverzace z německého a anglického
jazyka; Základy administrativy. Tyto předměty si studenti volí podle svého
budoucího profesního nebo studijního zaměření tak, aby celkový součet
vyučovacích hodin byl 31 za týden.
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Pedagogický sbor a zaměstnanci školy
Pedagogický sbor:
Vojáček
Jiří
Benešová
Věra
Bouma
David
Eliášová
Romana
Francová
Eva
Fuková
Magdaléna
Habartová
Alena
Hartmanová Eva
Havlová
Ludmila
(sestra Kateřina OSU)
Jelínková Jitka
Kašparová Helena
King
Philippa
Kotyzová Beata
Licek
Zdeněk
Lisková
Stanislava
Musílek
Luboš
Nechvílová Alžběta
Němcová Anna
Poživil
Josef
Suková
Martina
Šuláková
Miriam
Tobek
Pavel
Vojáčková Jaroslava
Vopařil
Karel

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
MUDr.,Mgr.
ak. mal.

Mgr.
Mgr.
PhDr.
RNDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr., Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Ostatní zaměstnanci:
Hlavinková Zdeňka
Hlavinka
Jiří
Krčíková
Květuše
Stryhal
Tomáš
Truncová
Jitka

ředitel školy
M, F
Nj
Ke, Náb, Tv
Cj, Aj
Cj, Fj
Aj
M
Cj, Vv, D
Bi, Ke
Vv
ZA
Aj
Hv
Hv
Nj
Ch
Cj, , Vv
Z, D
Ke, Bi, Tv
Ivt
F
D
M, Tv
zástupce ředitele
Bi, Ch, Tv
ekonom
školník
úklid školy
asistent ředitele
úklid školy
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Aprobace
M–F
Cj – Nj
Ke, Náb
Cj – Aj
Cj – Fj
M
Cj – Vv
Ke
Vv

Cj – Hv
Rj – Hv
Bi – Ch
Cj – L
Z–D
Ke
M – Ivt
F – ZT
Ke
M – ZT
Bi – Ch

Studenti školy
PRIMA

SEKUNDA

TERCIE

KVARTA

Petr Aubrecht
Michael Buban
Andrea Bucifalová
Lucie Bulánková
Ladislav Ciner
Katarína Drabešová
Anežka Eliášová
Antonín Grenar

Anežka Cinerová
Martin Cissé
Tomáš Černý
Tomáš Dejmal
Ondřej Ďoubal
Olexandra Hartová
Ondřej Havlík
Michala
Hlavačková
Veronika Holá

Markéta Balánová
Veronika Burešová
Dominika Darebná
Jiří Dejmal
Petr Grenar
Ondřej Hečl
Josef Hylský
Naďa Chramostová

Kamil Brabec
Lucie Drábková
Michal Duspiva
Marie Duhintsová
Jan Ďoubal
Tereza Fialová
Tomáš Grenar
Petr Hanzel

Šárka Kořínková

Marek Hynek
Tomáš Charvát
Filip Jeřábek
Jiří Kadlec
Kristýna
Kopčíková
Eliška
Kratochvílová
Libor Krycner
Vendula Kuttová

Vojtěch Jeřábek
Barbora Kafková
Ondřej Korábek
Darius Kryszczuk
Pavel Kurc

Zdeňka Králová
Jakub Krupička
Iva Kuchařová
Václav Kunášek
Martin Menšík

Štěpánka
Horníčková
Michal Charvát
Stanislav Jelínek
Věra Klatková
Jan Krupička
Markéta Křečková

Jakub Lukeš

Marek Michna

Michala Pařízková

Michaela Marková
Jan Michal

Vojtěch Neřold
David Panas

Alžběta Mašínová
Josef Poživil
Jan Rezler
Tomáš Slavíček

Klára Nechvílová
Lukáš Osmančík
Marin Pařízek
Michaela
Slaninková
Tomáš Stříbrský
Jakub Šťástka
Lucie Telecká
Monika Větrovská
Simona Vítková

Jan Hlavinka

Kristýna Sovová
Olga Svobodová
Josef Veselý
Jan Zadražil
Lucie Zadražilová
Studentů: 26
Třídní:
PhDr. A.
Nechvílová

Studentů: 26
Třídní:
Mgr. M. Šuláková

Tomáš Polenský
Barbora
Procházková
Anna Svobodová
Romana Rousová
Markéta Táborská
Lukáš Seifert
Petr Vobořil
Monika Sovová
Monika Vobořilová Martin Šíma
Aneta Zvolánková

Kateřina Telecká
Jana Trnková
Simona Vepřeková

Studentů: 22
Třídní:
Mgr. E.
Hartmanová

Studentů: 24
Třídní:
Mgr. J. Vojáčková
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Studenti školy

KVINTA

SEXTA

SEPTIMA

OKTÁVA

Jan Bigas
Klára Cinerová
Richard Dastych

Filip Alexander
Edita Ciklerová
Lucie Čábelková

Linda Alexanderová
Dana Bundiová
Tereza Cimplová

Jan Dobiáš

Kateřina
Červinková
Adam Eliáš

Romana Antošová
Matouš Bartl
Michaela
Bednářová
Vilma Benešová
Šárka Blažejovská

Lenka Kapková

Dorota Eliášová
Veronika Hájková
Libuše Kavanová
Marie Kozáková

Jana Kneřová
Zdenka Končelová
Anna Kozáková
Kateřina Luxíková

Jan Máca
Petra Melzerová
Veronika
Mikšovská
Veronika Polová

Zdislava Malíková
Markéta Mikušová
Jana Myslivečková

Kristýna
Domkářová
Zuzana Eliášová
Jan Fridrich
Sabina Hájková
Barbora Hylská
Luboš Hynek
K. Chocholáčková
Tereza Kuljačková

Klára Jelínková
Jakub Kellar
Radka Kosinová
Barbora
Krupičková
Martina Křečková
Nikol Kurasíková
Michal Menšík

Jiří Hendrych

Michaela
Kunášková
Marie Macková
Cyril Malík
Iveta Svobodová
Ondřej Štorek
Zbyněk Táborský
Jana Valášková

Petr Novotný
David Pulkert
Markéta Rázgová
Gabriela Rychlá
Kateřina Šímová
Daniela Vrzalíková
Eva Vyskočilová

Kateřina Rajmová
Kateřina Rybáková
Martin Římánek
Pavel Sova
Petra Svobodová
Anna Tichá
Ludmila Vaňková
Lenka Vozková
Marie Záchová

Michala Nešporová
Matěj Přibyl
Kateřina Ryzáková
Marek Říha
Veronika Sovová
Lucie Šlejtrová
Veronika Vesecká
Žaneta Welinská

Studentů: 19
Třídní:
Mgr. A. Němcová

Studentů: 19
Třídní:
Mgr. R. Eliášová

Studentů: 22
Třídní:
Ing. J. Poživil

Studentů: 21
Třídní:
Mgr. E. Francová
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Adéla Nekolová

Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním

I. pololetí
PRIMA:
Eliášová Anežka
Jeřábek Filip
Kadlec Jiří
Kopčíková Kristýna
Kratochvílová Eliška
Krycner Libor
Mašínová Alžběta
Poživil Josef
Zadražil Jan
Zadražilová Lucie

KVINTA:
Cinerová Klára
Macková Marie
SEXTA:
Kosinová Radka
Krupičková Barbora
SEPTIMA:
Bartl Matouš
Sova Pavel
Vozková Lenka

SEKUNDA:
Cinerová Anežka
Hlavačková Michala
Korábek Ondřej
Kurc Pavel
Nechvílová Klára
Pařízek Martin
Šťástka Jakub
Telecká Lucie
Vítková Simona

OKTÁVA:
Kneřová Jana
Končelová Zdenka
Kozáková Anna
Malíková Zdislava
Nešporová Michala
Přibyl Matěj
Říha Marek
Vesecká Veronika
Welinská Žaneta

TERCIE:
Kuchařová Iva
Neřold Vojtěch
Vobořilová Monika
KVARTA:
Brabec Kamil
Duhintsová Marie
Krupička Jan
Trnková Jana
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Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním

II. pololetí
KVINTA:
Cinerová Klára
Fridrich Jan
Chocholáčková Kristýna
Kunášková Michaela
Macková Marie

PRIMA:
Buban Michael
Eliášová Anežka
Jeřábek Filip
Kadlec Jiří
Kopčíková Kristýna
Kratochvílová Eliška
Mašínová Alžběta
Poživil Josef
Zadražil Jan

SEXTA:
Kosinová Radka
Krupičková Barbora
Rázgová Markéta

SEKUNDA:
Cinerová Anežka
Hlavačková Michala
Korábek Ondřej
Pařízek Martin
Šťástka Jakub
Vítková Simona

SEPTIMA:
Bartl Matouš
Rybáková Kateřina
Sova Pavel
Vozková Lenka
OKTÁVA:
Alexanderová Linda
Kneřová Jana
Končelová Zdenka
Kozáková Anna
Malíková Zdislava
Mikušová Markéta
Nešporová Michala
Přibyl Matěj
Říha Marek
Vesecká Veronika
Welinská Žaneta

TERCIE:
Kořínková Šárka
Kuchařová Iva
Neřold Vojtěch
Vobořilová Monika
KVARTA:
Brabec Kamil
Duhintsová Marie
Grenar Tomáš
Krupička Jan
Telecká Kateřina
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Údaje o přijímacím řízení
Počet přihlášených žáků
Zkoušek se zúčastnilo
Bez písemných přijímacích zkoušek bylo přijato
Celkem bylo přijato

31
31
8
26

Přijímací řízení proběhlo dne 22. dubna 2002 - 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
70

matematika

- písemnou formou
maximální počet bodů

všeobecný přehled

- písemnou formou - test
maximální počet bodů
- ústně - pohovor
maximální počet bodů

24
30
8

Váha jednotlivých částí přijímacích zkoušek:
matematika
český jazyk
všeobecný přehled
ústní pohovor
hodnocení výborně v pol. 5. tř. z českého jazyka
hodnocení výborně v pol. 5. tř. z matematiky
Celkem
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40%
40%
8%
8%
2%
2%
100%

Ukázka z přijímacích zkoušek
ČESKÝ JAZYK (část)
1.

V následujících větách urči, zda se jedná o větu jednoduchou, nebo souvětí:
1. Mach a Šebestová byli žáky 3.B, bydleli v jednom činžáku a chodili do
školy spolu.
2. V jejich domě bydlela v prvním patře paní Kadrnožková se psem
Jonatánem a úplně nahoře paní Cibulková s kočkou Micinkou.
3. Jonatán občas ráno doprovázel Macha a Šebestovou na cestě do školy
nebo v poledne ze školy.

2.

Vyznačte v následující větě skladební dvojice:
Překvapený doktor potom marně hledal v Kropáčkově krku známky nemoci.

3.

Najděte v následujícím textu přímou řeč a vypište ji. Doplňte vhodnou
interpunkci (znaménka).
Pan Šebesta řekl paní Šebestové, půjč panu Humlovi kapesník, a pak mu
ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo
v ohromné nadšení, takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel
poosmnácté, řekla paní Šebestová zničehonic dobrou noc a šla spát
k babičce.

4.

Určete slovní druhy u výrazů z předchozího úkolu:
půjč …………………………
mu ………………………….
ohromné ……………………
pořád ………………………..

5.

ale …………………………
osmnáctý ..………………...
k …………………………...
takový ……………………..

Vyznačte stavbu slova:
d o p r o v o d i t

6.

Škrtněte slovo, které do uvedené řady nepatří. U zbývajících příbuzných slov
vyznačte společný slovní základ:
rozloučit – loučení – loučka – slučovat – loučící se
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Ukázka z přijímacích zkoušek
MATEMATIKA
1.

Myslím si číslo, když přičtu číslo 6, vydělím dvěma a potom vynásobím
třemi, vyjde číslo 450. Které číslo jsem si myslel?

2.

Alois ujel na kole vzdálenost mezi dvěma městy za 20 hodin. Za kolik hodin
ujede Mařenka sedmkrát větší vzdálenost na motocyklu, pojede-li dvakrát
rychleji?

3.

Urči, kolik váží jednotlivé části stavebnice, jestliže platí:
+

= 600 g

–

= 100 g

4.

Krychle, jejíž jedna stěna je natřena na zeleno, ostatních pět na modro, je
rozřezána na 64 shodných krychliček.
a) Kolik je krychliček, které mají alespoň jednu stěnu zelenou?
b) Kolik je krychliček, které mají dvě stěny modré?
c) Kolik je krychliček, které mají jen jednu stěnu modrou?
d) Kolik je krychliček, které nejsou natřeny vůbec?

5.

Trojúhelník ABC má délku strany a = 6 cm. Strana b je o 2 cm kratší než
strana a a strana c je dvakrát delší než b. Narýsujte tento trojúhelník.
Výpočtem určete jeho obvod a vyjádřete ho v decimetrech.
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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 2001/2002 výše rodičovského příspěvku činila:
prima – kvarta Kč 200,- měsíčně
kvinta – oktáva Kč 250,- měsíčně

= 2000,- Kč za školní rok
= 2500,- Kč za školní rok

Vracení rodičovského příspěvku:
1. Pokud student na vysvědčení dosáhl vyznamenání, byla mu vrácena polovina
rodičovského příspěvku.
I. pololetí
prima – kvarta
kvinta – oktáva

II. pololetí
400,- Kč
500,- Kč

prima – kvarta 600,- 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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Zpráva o hospodaření školy
09/2001 – 06/2002
4 856 700

Celkové příjmy
Z toho:
Státní dotace
Příspěvky od rodičů
Příspěvek od zřizovatele
Dary
Úroky z vkladů
Ostatní výnosy

4 036 500
388 152
244 000
128 469
29 396
30 138

Neinvestiční výdaje celkem:
Z toho:
Náklady na platy zaměstnanců školy
Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění
Výdaje na učebnice a učební texty
Náklady na další vzdělávání pracovníků
Ostatní provozní náklady
Investiční výdaje celkem:
Z toho:
Vybavení učebny lavicemi – dar
Nákup 10 ks PC

5 082 538
2 914 810
1 004 863
80 468
10 891
1 071 506
225 550
65 550
160 000

Celkové hospodaření školy 01 – 12/2001
Náklady celkem
Z toho:
Náklady na mzdy
Náklady na sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady

5 641 705

Výnosy celkem
Z toho:
Dotace ze státního rozpočtu
Ostatní výnosy

5 902 875

3 214 077
1 110 628
1 317 000

4 893 000
1 009 875

Hospodářský výsledek

261 170
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Umístění studentů v soutěžích
1. místo - okresní kolo soutěže ZUŠ – housle VII.
1. místo - okresní kolo soutěže ZUŠ – klavír VIII.
1. místo - okresní kolo olympiády v biologii
1. místo - okresní kolo olympiády v matematice

Michaela Kunášková
Klára Cinerová
Ondřej Korábek
Filip Jeřábek

2. místo - okresní kolo olympiády v angličtině I.B
2. místo - okresní kolo soutěže ZUŠ – klavír VIII.

Jakub Šťástka
Marie Macková

3. místo - okresní kolo olympiády v českém jazyce Michal Charvát
3. místo - okresní kolo olympiády v angličtině II.B Marie Duhintsová
3. místo - okresní kolo olympiády v matematice
Kamil Brabec
3. – 4. místo - okresní kolo v uměleckém přednesu Eliška Kratochvílová
4. místo - okresní kolo olympiády v matematice
Petr Hanzel
4. místo - okresní kolo Pythagoriády
Anežka Cinerová
5. místo - okresní kolo olympiády v angličtině II.B
5. místo - okresní kolo olympiády v angličtině III.B
5. místo - okresní kolo olympiády v biologii
5. místo - okresní kolo olympiády v matematice
5. místo - okresní kolo Pythagoriády
5. místo - okresní kolo Pythagoriády
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Kateřina Telecká
Matouš Bartl
Anežka Cinerová
Monika Vobořilová
Josef Poživil
Filip Jeřábek

Školní výlety
Prima: 20. - 21. 5. 2002, Posázaví - rekreační středisko Kuchelník v Ratajích n.
Sázavou.
Z programu: První den pěší túra ke zřícenině hradu Talmberk a přes Ledečko
zpět do ubytovny, večer hry. Druhý den cesta pěšky do Ratají, prohlídka města,
dále pěšky do Českého Šternberka, společná prohlídka hradu.
Sekunda: 5. - 6. 6. 2002, Světlá n. S. a Chřenovice.
Z programu: První den prohlídka města Světlá n. S., pěší přesun do Ledče n. S.
přes Stvořidla, individuální prohlídka města. Odpoledne odjezd do Chřenovic,
zde hry, táborák. Druhý den výlet do Chřenovic, prohlídka kostela a zříceniny
hradu.
Tercie: 10. - 12. 6. 2002, sjíždění řeky Sázavy.
Z programu: První den výcvik v klidné vodě zaměřený na techniku ovládání lodi.
Druhý den sjíždění řeky Sázavy ze Soběšína do Ratají n. S., v Českém
Šternberku prohlídka hradu, vlakem návrat do tábořiště v Soběšíně. Třetí den
odjezd vlakem do Kácova a odtud na lodích zpět do Soběšína.
Kvarta: 17. - 19. 6. 2002, Krkonoše.
Z programu: První den příjezd do Špindlerova Mlýna, ubytování na Medvědí
boudě, túra k pramenu Labe. Druhý den pěší túra směr Sněžka, údolí Bílého
Labe. Třetí den túra k Pančavskému vodopádu.
Kvinta: 2. - 5. 6. 2002, Šumava - Boubín.
Z programu: První den ubytování, pěší túra Boubínský prales - Kubova Huť.
Druhý den túra Nová Pec, Plešné jezero, Plechý, Červený Kříž, večer sportovní
aktivity. Třetí den túra Horní Vltavice, Zátoň, Boubínský prales (naučná stezka),
Kubova Huť, večer sportovní aktivity.
Sexta: 4. - 5. 6. 2002, Zbyslavec.
Z programu: První den procházka údolím řeky Doubravy, prohlídka zámku
Slatiňany, ubytování ve Zbyslavci. Druhý den pěší túra - Lovětín, Lichnice,
Třemošnice, zpět do Zbyslavce. Odpoledne prohlídka přehrady Pařížov.
Septima: 19. - 21. 6. 2002, sjíždění řeky Sázavy.
Program shodný se školním výletem tercie ve dnech 10. - 12. 6. 2002.
Oktáva: 12. - 13. 9. 2001, Chřenovice u Ledče n. S. (Náhrada za výlet v
loňském školním roce, který se pro špatné počasí nekonal.)
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Akce ve školním roce 2001/2002
pravidelná činnost:
•

v pondělí pátou vyučovací hodinu porada užšího vedení školy

•

každých čtrnáct dní v úterý sedmou vyučovací hodinu pedagogická
porada

•

ve středu od 16.00 hodin zkoušky pěveckého sboru

•

ve čtvrtek od 14.30 hodin sportovní hry v hale Bios

•

každý týden v pondělí od 14.30 kroužek informatiky pro primu a
sekundu

•

každý pátek od půl třetí v ateliéru akademické malířky Jitky Jelínkové
seminář z dějin umění

•

každé pondělí pět minut před zahájením výuky je připraveno pro
studenty krátké zamyšlení pro následující týden. Připravují si ho
pedagogové školy a probíhá současně na dvou místech - v klášteře a v
malé budově.

•

každý měsíc školní mše

30. srpna 2001
Od 16.00 hodin proběhla schůze Rady školy. Kromě obvyklých témat
(schvalování výroční zprávy, výše školného, informace o přijímacím řízení atd.)
se dlouze diskutovalo i o nutnosti vypracování projekční studie o využití objektu
kláštera.
3. září 2001
Byl zahájen nový školní rok. Studenti se nejprve krátce sešli ve svých třídách
a pak od 9 hodin následovala slavnostní mše svatá v chrámu sv. Jakuba. Hlavním
koncelebrantem byl královéhradecký biskup msgre. Dominik Duka.
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4. září 2001
Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu dostávali studenti primy až kvarty učebnice
na nový školní rok.
14. září 2001
Gymnázium slavilo svátek sv. Ludmily, který se před rokem stal dnem
církevních škol. Pro studenty mladších ročníků měl zdejší kaplan David Bouma
krátké pojednání o významu této světice a o historických souvislostech její doby.
Starší studenti vyslechli přednášku ředitelky kutnohorské charity p. Mackové o
úkolech a poslání této organizace. Od 12 hodin pak následoval v klášterním
kostele koncert pátera Konečného, který původně vystudoval hru na hoboj na
Akademii múzických umění. Před zahájením si všichni minutou ticha připomněli
hrůzné události minulých dnů v New Yorku a Washingtonu.
18. září 2001
Porada vedení o provozní studii adaptace kláštera z hlediska potřeb
optimálního provozu školy.
19. září 2001
První zkouška nově zakládaného pěveckého sboru pod vedením Beaty
Kotyzové.
21. září 2001
V tomto školním roce poprvé proběhla schůze studentské samosprávy
Studentská duma.
24. září 2001
Zástupci našeho gymnázia se účastnili schůze Školské komise
královéhradeckého biskupství.
25. září 2001
V rámci jednodenní exkurze zavítali studenti sexty do Žďáru nad Sázavou.
Po prohlédnutí Muzea knihy navštívili Santiniho barokní poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého, který je zapsán na seznamu UNESCO. Při zpáteční cestě se
stavili ve skanzenu Veselý Kopec u Hlinska.
V odpoledních hodinách pedagogičtí pracovníci diskutovali ve sborovně
školy o koncepci výchovně vzdělávacího programu.
26. září 2001
Studenti oktávy, Linda Alexanderová a Matěj Přibyl, odjeli na měsíční
studijní stáž do francouzského Avallonu. Hlavním cílem tamějšího pobytu bylo
prohloubení jazykových dovedností.
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Člen profesorského sboru se odpoledne zúčastnil psychologického
tříhodinového semináře zaměřeného na problematiku motivace, udržení autority
a práce s problémovými studenty.
Coby doplněk ke znalostem z českého jazyka vyslechli studenti kvarty
informace o nových knihách místní Okresní knihovny, kde se seznámili mj. s
nabídkou služeb v oddělení pro dospělé.
Studenti primy v rámci hodin výtvarné výchovy zhlédli na Hrádku výstavu
kreseb a grafik českého umělce Antonína Pucherna (1776 - 1862).
27. září 2001 (čtvrtek)
Studenti primy až kvarty po třetí vyučovací hodině společně odešli na
prohlídku sedleckého klášterního chrámu Panny Marie, kde si také zpěvem
svatováclavského chorálu a krátkou přednáškou o významu svatého Václava
připomněli zítřejší svátek tohoto světce.
3. října 2001
Studenti kvarty a kvinty navštívili pražskou výstavu Deset století
architektury, která byla výjimečná svým rozsahem (konala se v šesti objektech
Pražského hradu). Charakter jednotlivých stavebních slohů zde přiblížily
fotografie, projekce diapozitivů, modely i skutečné artefakty.
4. října 2001
Druhá mše tohoto školního roku se sloužila od 7.25 hodin v klášterní kapli.
10. října 2001
Ve čtyři hodiny odpoledne se ve sborovně CG sešli zástupci Sdružení při
Církevním gymnáziu. Mezi hlavní body programu patřily informace o
hospodaření a stavu účtu, zpráva o personálních a organizačních změnách v
tomto školním roce, diskuse nad výší dobrovolného příspěvku a návrh rozšířit
členy Sdružení o rodiče studentů primy.
16. října 2001
Pro studenty sekundy připravily pracovnice Okresní knihovny v prostorách
dětského oddělení lekci informatiky vysvětlující principy vyhledávání knih v
počítačovém katalogu.
22. října 2001
Pedagogové i studenti naší školy si připomněli včerejší svátek sv. Voršily. V
rámci oslav proběhlo dopoledne v klášterní kapli divadlo jednoho herce.
Miroslav Částek zde vystoupil s dramatizací Hemingwayovy novely Stařec a
moře.
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V 19.30 ve sborovně gymnázia proběhlo úvodní setkání účastníků
filosofického semináře pod vedením Davida Boumy. Kriticky se zde bude číst
text knihy „Rozhodni se pro život“ od Christopha Schönborna.
.
23. října 2001
Sekunda navštívila lekci informatické výchovy v Okresní knihovně.
Ve večerních hodinách odjela skupina jedenácti studentů do německého
Dortmundu a odtud pak následující den ráno pokračovali do Münstru, kde je
očekávali pedagogové a studenti našeho družebního gymnáziua kardinála von
Gallena. Výměnný pobyt trval necelý týden.
25. října 2001
Profesoři vyučující chemii se zúčastnili školení o nakládání s chemickými
látkami ve školství v rámci nových zákonných norem v souvislosti s plánovaném
vstupem ČR do EU.
27. 10. - 2.11. 2001
Do Kutné Hory přijelo 23 studentů Lycea Jany z Arku v Avallonu ve Francii,
kteří strávili týden v rodinách svých českých přátel. Společně si např. prohlédli
kutnohorské památky, nebo si zaplavali v krytém bazénu. Hosté navštívili též
Prahu a zámek Kačina. Pro české a francouzské učitele byla připravena exkurze
v pivovaru Lorec, procházka po ochozech u sv. Barbory nebo prohlídka
nedalekého hradu Český Šternberk. Škola uspořádala pro účastníky výměnného
pobytu v klášterní kapli také koncert klasické hudby, na němž účinkovalo
Collegium Proprium.
S francouzskými kolegy se setkáváme každoročně a zájem o další spolupráci
potvrzují i navázaná přátelství a vzájemné návštěvy celých rodin.
29. - 30. října 2001
Podzimní prázdniny.
1. listopadu 2001
Ráno od 7. 25 hodin se v klášterní kapli konala školní mše.
2. listopadu 2001
Účast na školení o evidenci pracovní doby.
6. listopadu 2001
Dopoledne účast na biologickém semináři o přípravě trvalých
mikroskopických preparátů.
Ve 13. 30 začala pedagogická rada a následně pak od 16 hodin konaly třídní
schůzky.
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7. listopadu 2001
Účast na semináři o moderních postupech při výuce anglického jazyka.
13. listopadu 2001
Od 11. hodin vystoupili ve školní kapli pro studenty kvarty až oktávy Jan
Kryl, Pepa Nos, Lucie Nosová a Petr Cibulka s pořadem „ Nostalgie s Krylem“.
Střídaly se zde Krylovy a Nosovy písničky, zhudebněné texty Jiřího Ortena a
Krylovy básně. Pásmo bylo propojeno osobitými úvahami náboženského a
morálního charakteru a reflexí politického dění u nás i ve světě. Škola pak
zakoupila knihu poezie Jana Kryla a CD Pepy Nose.
Skupina studentů ze sekundy až kvarty také reprezentovala školu v turnaji
malého fotbalu, který proběhl dopoledne v Ortenově gymnáziu v Kutné Hoře.
14. listopadu 2001
Septima navštívila nově otevřený Ústřední archiv v ČR v Praze Chodově.
Studenti si zde prohlédli výstavu středověkých dokumentů (např. i Zlatou bulu
sicilskou), moderní sály sloužící k uchovávání listin (které jsou jinak veřejnosti
nepřístupné), dále pak i studovnu a místní knihovnu. Zdejší pracovníci pak
objasnili principy využívání archivu a umožnili studentům prohlédnout si i
některé zajímavé archiválie.
19. listopadu 2001
Pro studenty oktávy se v rámci filozofického semináře uskutečnila přednáška
astrofyzika RNDr.Součka na téma: „Věda a víra - rozhádané sestry ?“
20. listopadu 2001
Studenti kvarty navštívili komponovaný pořad „Ze starých českých kronik“ v
Městské knihovně v Kutné Hoře.
Prima se v průběhu lekce informatické výchovy v Městské knihovně
seznámila se systémem třídění knih.
30. listopadu 2001
V rámci Dne otevřených dveří si mohli zájemci prohlédnout prostory
Církevního gymnázia i nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin.
18. prosince 2001
Sportovně nadaní studenti školy se účastnili fotbalového turnaje starších žáků
v sálové kopané v kutnohorském učilišti řemesel.
V pět hodin odpoledne začala schůze Rady školy. Hlavním tématem se stala
diskuse nad referátem ing. Telecké o zpracované projekční studii budoucího
rozvoje školy a o předběžném finančním rozpočtu.
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20. prosince 2001
Ke zpříjemnění předvánočního času přispěla i návštěva výstavy
akademického malíře Stanislava Diviše (žijícího nedaleko Kutné Hory) v
Sankturinovském domě, kterou si prohlédli studenti kvarty.
V kostele Matky Boží Na Náměti ve čtyři hodiny odpoledne začal již tradiční
adventní koncert Církevního gymnázia. Školní sbor v historických krojích
zazpíval v doprovodu smyčcového tria některé drobné skladby Adama Michny z
Otradovic, profesorský sbor vystoupil s rorátním čtyřhlasem Vánoční rosička,
starší studenti ztvárnili v hudebně-dramatickém pásmu legendu o svatém Jiří a
Betlémský příběh a nakonec žáci nižších ročníků připomněli blížící se svátky
zpěvem vánočních koled.
4. ledna 2002
Studenti gymnázia s podporou MŠ na Dačického náměstí a Občanského
sdružení Dítě a kůň uspořádali na Palackého náměstí v Kutné Hoře „Živý
Betlém“ na podporu Tříkrálové sbírky České katolické charity.
5. až 12. ledna 2002
Zimní lyžařský kurz studentů sekundy a kvinty na Chatě Kara v Roudnici v
Krkonoších. Přes den probíhal v několika družstvech sjezdařský a běžecký
výcvik, na večer měli přítomní instruktoři připraveny různé přednášky a na závěr
soustředění byla uspořádána soutěž ve slalomu a v běhu na lyžích.
7. ledna 2002
Několik studentů pomáhalo získávat v ulicích Kutné Hory finanční dary pro
celostátní Tříkrálovou sbírku České katolické charity.
14. ledna 2002
Od půl osmé večer ve sborovně CG proběhlo další setkání účastníků
filozofického semináře.
15. ledna 2002
Netradiční náplní páté a šesté vyučovací hodiny si studenti připomněli blížící
se svátek sv. Anděly z Merici, která založila Voršilský řád. Pro mladší ročníky
vyprávěla fotografka Libuše Rudínská, která pracuje v organizaci Epicentrum, o
svých zážitcích z Etiopie a Arménie. Studenti kvinty až oktávy zhlédli strhující
představení Víta Marčíka „Mysteria Buffa“, hru pro jednoho herce, sepsanou na
motivy knihy italského dramatika Daria Fo.
18. ledna 2002
V rámci Dne otevřených dveří si mohli zájemci prohlédnout prostory
Církevního gymnázia i nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin. V tomto
školním roce již podruhé.
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24. ledna 2002
Ve čtyři hodiny odpoledne začala pedagogická klasifikační porada, která
hodnotila výsledky a chování studentů jednotlivých tříd za první pololetí.
31. ledna 2002
Třídní profesoři primy až oktávy rozdávali ve svých hodinách studentům
pololetní vysvědčení.
Týdenní náslechovou praxi z křesťanské etiky a českého jazyka zakončila
Taťána Provazníková, studentka třetího ročníku Pedagogické fakulty Palackého
univerzity v Olomouci.
1. února 2002
Jednodenní pololetní prázdniny.
Ve velkém sále Lorce od osmi hodin večer proběhl druhý maturitní ples
Církevního gymnázia. K tanci a poslechu hrála skupina kapelníka Jiřišty. Kromě
obvyklého ceremoniálu slavnostního šerpování budoucích maturantů bylo pro
návštěvníky připraveno i předtančení v latinskoamerickém stylu, tombola a
módní přehlídka klobouků z dílny Báry Jelínkové.
6. února 2002
Studenti nižších ročníků soutěžili v okresním kole konverzační soutěže v
angličtině v kategorii I.B (pro primy a sekundy) a II.B (pro tercie a kvarty) na ZŠ
Jana Palacha v Kutné Hoře. Ve svých skupinách obsadil Jakub Šťástka druhé a
Marie Duhintsová třetí místo.
11. února 2002
Od půl osmé večer ve sborovně CG diskutovali účastnící filozofického
semináře nad dalšími kapitolami knihy Christopha Schönborna.
12. února 2002
Ve čtyři hodiny odpoledne se ve sborovně sešli zástupci Sdružení při
Církevním gymnáziu. Hlavní náplní bylo hodnocení plesu a schvalovaní
finančních příspěvků na dopravu pro lyžařský výcvik, na zakoupení přenosného
meotaru a na odměny pro studenty, kteří uspěli v některé ze soutěží a olympiád.
20. února 2002
Dva studenti tercie se účastnili okresního kola dějepisné olympiády na
Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře.
11. března 2002
Proběhlo výběrové řízení na obsazení místa učitele německého jazyka.
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11. až 15. března 2002
Jarní prázdniny.
28. až 29. března 2002
Velikonoční prázdniny.
27. března 2002
Netradičně byly pojaty oslavy blížících se Velikonoc - všichni studenti a
pedagogové odjeli ranním vlakem do obce Bykáň, vzdálené od Kutné Hory asi
šest kilometrů, kde v místním kostele sloužil kaplan David Bouma slavnostní
mši. Pro zájemce byla po jejím skončení připravena ještě prohlídka stájí nadace
Dítě a kůň. Pěší túra do Kutné Hory završila alternativní program tohoto dne.
10. dubna 2002
Studenti oktávy psali písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka. Vybrat
si mohli ze čtyř témat:
• V městském parku. (humorný příběh - vypravování)
• Otevřený dopis ministru školství o nutnosti zachování víceletých gymnázií.
• „Pak zazvonil jsem na sebe a šel si otevřít. Ve dveřích jsem stál já, sám sobě
návštěva. Lidi, běžte někdy k sobě na návštěvu, jinak si nevšimnete, že
vlastně nežijete.“ (úvaha)
• Televize, chléb náš každodenní. (esej)
12. dubna 2002
Pro zájemce ze všech ročníků uspořádali misionáři z Malajsie pásmo, kde
hovořili např. o své rodné zemi, o své práci a o důvodech, proč se pro ni
rozhodli. Tato akce byla tlumočena z angličtiny do češtiny. Proběhla ve dvou
cyklech - pro mladší a pak pro starší studenty a trvala vždy jednu vyučovací
hodinu.
15. dubna 2002
Na třítýdenní praxi nastoupil Petr Svoboda, student třetího ročníku
Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem s aprobací jednooborové angličtiny pro
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
16. dubna 2002
V 17 hodin začaly třídní schůzky pro rodiče. Předtím se učitelé sešli na
pedagogické radě, kde se řešila především prospěchová a kázeňská situace
jednotlivých studentů.
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17. dubna 2002
Kvinta absolvovala literárně - historickou exkurzi do Žďáru nad Sázavou.
Navštívila tamější Muzeum knihy a skvost české barokní gotiky - poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.
19. dubna 2002
Studenti Semináře dějin umění strávili celý den prohlídkou pražské
architektury. Na nejznámějších památkách ( např. Prašné bráně, Obecním domě,
chrámu sv. Mikuláše a sv. Víta, Karlově mostu…) si mohli prohlédnout základní
rysy jednotlivých slohů.
22. dubna 2002
Proběhly přijímací zkoušky studentů budoucí primy. 23 žáků prošlo všemi
stupni zkoušky - písemným testem z matematiky, českého jazyka a všeobecného
přehledu a pak i ústním pohovorem. Osmi žákům, kteří měli v pololetí pátých
tříd samé jedničky, byla odpuštěna písemná část zkoušek.
Studenti oktávy v době druhé a třetí vyučovací hodiny vyslechli přednášku na
Úřadu práce o právních aspektech zaměstnaneckého poměru.
Studenti tercie až kvinty (rozděleni do dvou skupin) měli přednášku o
lidských vztazích a sexualitě.
23. dubna 2002
Jeden z dobrovolných spolupracovníků sdružení Adra instruoval několik
studentek sexty a septimy o podrobnostech charitativní sbírky, která začne
následujícího dne.
24. - 25. dubna 2002
Patnáct studentek ze sexty a septimy spolupracovalo při pořádání celostátní
sbírky „Pomáhat může každý“, jejímž organizátorem je občanské sdružení Adra.
Tříčlenné skupiny žádaly občany v kutnohorských ulicích o finanční příspěvek.
Výtěžek akce byl určen na pomoc obětem živelných pohrom a válečných
neštěstí.
26. dubna 2002
Stálý spolupracovník Adry, který dohlížel v minulých dnech nad správným
průběhem sbírky, převzal ze školy pokladničky s vybranými penězi. Spolu se
studentkou septimy, která se sbírky také účastnila, pak úředně rozpečetili
pokladničky na Městském úřadě. Celkem se podařilo shromáždit asi 17 000,- Kč.
2. května 2002
Tým devíti studentů sekundy až kvarty reprezentoval školu v soutěži sálové
kopané.
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7. května 2002
V době čtvrté a páté vyučovací hodiny studenti kvarty a kvinty zhlédli v
Tylově divadle představení Don Quijote de la Mancha.
Vybraní studenti primy až kvarty závodili v atletické soutěži v Čáslavi Vodrantech v hodu kriketovým míčkem a koulí, v běhu a ve skoku do výšky a
dálky.
10. až 13. května 2002
Nejprve kvarta a pak i sexta se účastnila projektu, který byl nazván „Dny pro
duši“. Jednalo se o dva dvoudenní programy postavené na metodě zážitkové
pedagogiky. Každý z dvoudenních cyklů obsahoval 16 hodin různých fyzických
aktivit, psychologických her, autoreflexí apod. Vedoucími byli David Rejlek protidrogový koordinátor OÚ Jičín a Michaela Štěpánková, pracovnice
královéhradeckého biskupství. Z pedagogického sboru byl přítomen kaplan
David Bouma, výchovný poradce Poživil a třídní profesor.
15. května 2002
Jednotlivé třídy gymnázia a profesorský sbor se fotografovali v klášterní
zahradě.
V rámci poznávání současného českého umění navštívili studenti tercie dvě
výstavy - v muzeu Hrádek si prohlédli grafické listy členů Asociace volné
grafiky a v Sankturinovském domě díla posluchačů ateliéru Martina Mainera
MALBA 2 FaVU VUT v Brně.
16. května 2002
Poslední vyučovací hodinu studenti oktávy dostali ročníkové vysvědčení.
17. května 2002
Studenti oktávy měli poslední zvonění. Jedná se o letitou tradici, kdy se
studenti posledního ročníku v kostýmech loučí ve škole s pedagogy a mladšími
studenty a pak procházejí centrem města, kde oslavují konec řádného studia.
20. až 24. května 2002
Studenti oktávy měli „svatý týden“, což jsou dny volna určené k přípravě na
maturitu.
23. května 2002
Studenti sexty 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 i židovský hřbitov.

- 26 -

27. až 29. května 2002
Na gymnáziu probíhaly ústní maturitní zkoušky. Všech 21 studentů oktávy se
zkoušek zúčastnilo a s úspěchem je složilo, z toho 9 studentů prospělo s
vyznamenáním. Předsedkyní maturitní komise byla jmenována Mgr. Kateřina
Krátká, profesorka Křesťanského gymnázia v Praze.
30. května 2002
Den po oficiálním ukončení maturitních zkoušek se v klášterním kostele
konala mše sloužená biskupem královéhradecké diecéze msgre. Dominikem
Dukou, po které následovalo předávání maturitních vysvědčení. Kromě
oktavánů a jejich příbuzných se mohli slavnosti zúčastnit i studenti gymnázia.
Pan biskup s ředitelem školy a třídní profesorkou Mgr. Evou Francovou popřál
studentům mnoho úspěchů v budoucím životě. Akci doprovázel program, ve
kterém vystoupil mimo jiné školní pěvecký sbor či houslové duo.
6. června 2002
Studenti kvarty a kvinty strávili v Praze celý den a zúčastnili se následujících
akcí: Vyslechli v organizaci DropIn přednášku o drogách, zhlédli v Galerii
Rudolfinum výstavu obrazů Mikuláše Medka a nakonec navštívili Planetárium.
10. června 2002
V době prvních dvou vyučovacích hodin sehráli v kapli tři pražští
pedagogové interaktivní anglické představení. Jednalo se o drobný detektivní
příběh z cirkusového prostředí. Studenti pak museli přemýšlet o rozuzlení a
anglicky ho všem ostatním vysvětlit.
19. června 2002
V 16 hodin se setkali ředitel, kaplan a třídní profesor s rodiči budoucích
primánů, aby jim podali základní informace o škole a studiu.
24. června 2002
Místo první vyučovací hodiny proběhla pro studenty vyššího gymnázia
„školní burza“, kde si měli možnost zakoupit od starších studentů učebnice.
Naopak mladší studenti postupně během dne učebnice odevzdávali.
25. června 2002
Odpoledne v 16 hodin se profesoři školy sešli na závěrečné klasifikační
poradě, kde se hodnotily výsledky a chování studentů jednotlivých tříd za druhé
pololetí.
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26. června 2002
Od 16 hodin se v Tylově divadle konala už tradiční školní akademie. Střídaly
se různé scénky, hudební a taneční vystoupení i středověká „módní přehlídka“
vlastnoručně šitých oděvů.
Po celé dopoledne probíhala generální zkouška.
27. června 2002
Rozloučení s prof. Věrou Benešovou, která od příštího školního roku
nastupuje do důchodu.
28. června 2002
Slavnostní ukončení školního roku. V chrámu sv. Jakuba od 9.30 sloužil P.
Karel Moravec z královéhradeckého biskupství závěrečnou školní mši.
Následovalo vyhlášení nejlepších studentů a odměnění těch, kteří gymnázium
dobře reprezentovali v různých soutěžích. Třídní profesoři poté rozdali
vysvědčení
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Dny pro duši
Každá akce, která žactvo vyvede na chvíli ze školních škamen, bývá
přijímána s nadšením. Na dvoudenní projekt, nesoucí název Dny pro duši,
studenti Církevního gymnázia sv. Voršily z Kutné Hory obětovali i jeden
víkendový den. V pátek 10. května ráno se na Seč, kde se akce konala, vypravila
kvarta se svou třídní, prof. Jaroslavou Vojáčkovou, a prof. Josefem Poživilem.
Kaplan David Bouma byl na místě již o den dříve, aby pomohl jičínskému
protidrogovému koordinátorovi Davidu Rejlkovi a instruktorce Míše Štěpánkové
z královéhradeckého biskupství s přípravou projektu, který vedli. Na programu
nebudou žádné přednášky, ale úkoly a hry vyžadující plné nasazení. Psychické i
fyzické. Vše je dobrovolné, ovšem větší osobní investice je zárukou většího
zisku. A v čem onen zisk vlastně spočívá? Ti, kteří projekt absolvují, si mohou
být jisti, že poznají lépe sami sebe, své kamarády, udělají si v duši, srdci i hlavě
pořádek, naučí se lépe komunikovat, pomáhat i pomoc přijímat, utřídí si žebříček
hodnot. Projekt je postaven na metodě zážitkové pedagogiky, vyrovnaně střídá
hry, úkoly a reflexe.
Patnáctiletí studenti neradi otevírají své nitro ostatním, proto představování
bylo ještě rozpačité. Ale při řazení na laně, kde museli najít nonverbální způsob
komunikace a vzájemně si pomoci, aby nikdo z lana nesestoupil, se již začali
rozehřívat. A soutěž o to, která skupinka se vměstná do nejmenšího kruhu, už
jede naplno. Pak se všichni posadí do kruhu. Jedna židle zůstává prázdná, kdo ji
má po pravici, pozve k sobě kamaráda. Důvod sdělí nahlas. Následuje práce ve
skupinkách, jejímž výsledkem je koláž štěstí. Většinou nechybí láska, děti,
hmotné statky. Po diskusi s instruktory o představách štěstí a úspěchu si každý
pro sebe vybere dvě nejdůležitější hodnoty.
Odpoledne se má celá skupinka z jedné strany pavoučí sítě přemístit na
druhou. Každé z nevelkých ok lze použít jen jednou, nikdo se nesmí dotknout
sítě, jinak jdou všichni zpět a začíná se znova. Zpočátku jako by každý pro sebe
vyhlížel nejlepší oko. Brzy ale zjistí, že bez perfektní spolupráce a taktiky není
možné úkol splnit. Pád důvěry znamená zády spadnout do prostoru a spoléhat na
to, že mě zachytí ruce kamarádů. Pro jednoho hračka, pro druhého horor. Ale
kvarta je sportovní třída a zvládli to všichni, což se povede málokdy.
Někdy člověk stojí před těžkým rozhodnutím, ale musí ho udělat. Vakcína
zachrání jednoho nemocného, ale těch je pět. Kdo má právo na život? Ve
skupinkách se rozhoduje mezi půlročním chlapečkem, nevěrným manželem,
mladou narkomankou, patnáctiletou prostitutkou a starším lékařem. U každého
se najdou důvody pro záchranu i zatracení. I scénka, do které se zapojili všichni
dospělí, je těžkým rébusem. Neexistuje tu jediné správné řešení.
Vrcholem prvního dne je večerní hra v kostele. Tma, tajemný prostor, hudba
a svíčky, ohraničující klíčové body cesty životem, kterou zde studenti procházejí.
V kruhu počátku si každý vezme svou svíčku. Její plamínek je třeba uchránit
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před sfouknutím tajemnou postavou, která do našeho života může kdykoliv
náhodně zasáhnout a na cestě nás zastavit. Z kruhu počátku vede cesta do kruhu
ohně. Aby mohl pokračovat dál, musí tady každý obětovat jednu ze dvou pro
sebe důležitých hodnot. Zdraví nebo lásku? Lásku nebo rodinu? Co spálit? A
když mi osud sfoukne svíčku? Naštěstí se našlo dost těch, kteří neváhali, třeba
opakovaně, pomoci kamarádovi a vrátit se s jeho svíčkou na začátek pro oheň.
Nakonec všichni dorazili plni naděje do kruhu nového počátku. "Když tajemná
postava sfoukla svíčku sousedovi, dala mi možnost zažít pocit pomoci druhému,"
reflektovala druhý den své pocity jedna z účastnic.
Filmový dokument nastínil účastníkům kursu osud pěti narkomanů. Když si
pak na nástěnce, pokryté papírky s názvy hodnot pro život důležitých, názorně
demonstrovali, o co člověka drogy připraví, zůstala jen černá plocha. Vyrobit ze
špejlí a novinového papíru konstrukci, v níž by vajíčko přestálo pád z několika
metrů, bylo náročné. Pracovalo se ve čtyřech skupinách, dvě vajíčka se rozbila,
dvě zůstala celá. Aukce hodnot jasně prokázala, na čem kvartánům nejvíc záleží.
Bodovaly láska, svoboda, naděje, partnerství na celý život, rodina. Naposledy se
všichni sesedli do kruhu. Z klubíčka, které si přehazovali, vznikla hustá,
propletená a pevná síť, symbolizující jejich vztahy. Ke každému vede cesta.
Když ne přímo, tak přes kamaráda, stačí ji hledat.
A jak na závěr kvartáni zhodnotili to, co prožili? Zjistili, na čem jim záleží,
lépe se poznali, stmelili svůj kolektiv, pochopili, že je třeba pomáhat i pomoc
přijímat, ocenili důležitost vzájemné komunikace, naučili se naslouchat druhým
a respektovat jejich názory, získali víru v druhé i sami v sebe.
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Uplatnění absolventů
Absolventi: 21
Dále studuje: 18 (16 VŠ, 2 VOŠ)

Uplatnění obsolventů v procentech
Ostatní
14%

Vyšší
odborné
školy
10%

Vysoké školy
76%

Dále studující dle zaměření

5
4
3

5

Ekonomické

5

Pedagogické

4

Přírodovědné

3

Lékařské
Technické

2
1

1

0
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Kontroly
Dne 28. 1. 2002 proběhla kontrola z finančního úřadu v Kutné Hoře.
Předmětem byla kontrola neinvestičních nenávratných dotací poskytnutých:
1. Z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství ČR (neinvestiční dotace
církevnímu školství).
2. Z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
(neinvestiční dotace – Praxe absolventské místo.
Výsledek kontroly: Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Poděkování

Děkuje všem, kteří přispěli finančně k zajištění chodu školy:
Českomoravské provincii Římské unie řádu sv. Voršily,
Římskokatolické farnosti Kutná Hora,
Římskokatolické farnosti Zbraslavice,
Biskupství královéhradeckému,
manželům Vobořilovým,
manželům Šlejtrovým,
MUDr. Marii Chocholáčkové,
komunitě sester voršilek z Kutné Hory,
manželům Mackovým,
Sdružení při Církevním gymnáziu,
manželům Wohlfathovým
a dalším drobným přispěvatelům.
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