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 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 přijímacího  

            řízení, zájem o studium, 
     otevřenost pro duchovní  

hodnoty, smysl pro práci v   
týmu. 

 
 
 Na Církevním gymnáziu sv. Voršily se ve školním roce 
2006/2007 vyučovalo dle učebních plánů, které schválilo 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky pod 
č.j. 20 594/99-22 dne 5.5.1999 a učebních osnov, které byly 
schváleny MŠMT téhož dne pod č.j. 20 596/99-22. 
 Výjimku tvoří vyučovací předmět Základy společenských 
věd. Pro tento předmět má Církevní gymnázium sv. Voršily 
schváleny své osnovy pod č. j. 30880/97-21 dne 30.9.1997 
s platností od školního roku 97/98. 
 Od školního roku 2007/2008 vstupuje v platnost Školní 
vzdělávací program, z něhož je následující část: 

Církevní gymnázium sv. Voršily vzniklo v roce 1993. Sídlí 
v prostorách barokního kláštera postaveného v letech 1735 – 
1743 podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Polygonální stavba 
však zůstala nedokončena, severní a západní křídla nebyla nikdy 
dostavěna. Klášterní kostel Nejsvětějšího srdce Páně byl postaven 

Charakteristika školy 
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v letech 1898 – 1901. V tomto prostoru se konají školní 
bohoslužby. 

Základním úkolem Církevního gymnázia sv. Voršily je 
vytvoření takového školního společenství, ve kterém je rozvíjena 
osobnost studenta, jeho nadání a rozumové schopnosti a ve 
kterém je přítomen duch evangelia ve svobodě a lásce. Důraz je 
kladen nejen na vzdělávání, ale také na výchovu. 

Církevní gymnázium sv. Voršily má schválenou kapacitu 
240 studentů v oboru gymnázium všeobecné osmileté a kapacitu 
60 studentů pro školní klub (činnost zahájena v září 2007), je 
přidruženou školou UNESCO.  

Na Církevním gymnáziu sv. Voršily se jako první jazyk 
vyučuje angličtina. Od tercie si studenti zvolí druhý cizí jazyk – 
francouzštinu nebo němčinu. V kvintě, sextě a septimě se vyučuje 
latina (v kvintě povinně, v sextě a septimě v alternaci s deskriptivní 
geometrií). 

Církevní gymnázium sv. Voršily nabízí množství povinně 
volitelných předmětů (Konverzace z cizích jazyků, Informatika, 
Praktika z přírodních věd, Výtvarná praktika, Biologicko-chemická 
praktika, Dramatická výchova), seminářů (z Fyziky, Zeměpisu, 
Českého jazyka aj.), nepovinných předmětů (Náboženství, 
Konverzace z cizích jazyků, Sportovní hry) i kroužků - hodiny 
tvůrčího psaní, výtvarné činnosti, pěvecký sbor aj. Od školního 
roku 2007/08 bude část těchto aktivit vykonávat i školní klub. 

Nepovinný předmět Náboženství je nabízen ve všech 
ročnících gymnázia s tím, že v některých případech se ročníky 
spojují. Garantem výuky Náboženství je spirituál školy. Těžištěm 
výuky Náboženství je sdílení živé víry, příprava ke svátostem, 
prohlubování schopnosti modlitby a podobně, což předpokládá, že 
student je věřící. 

Církevní gymnázium sv. Voršily si klade za úkol připravit 
studenty pro další studium, zejména na vysokých školách. První 
čtyři roky osmiletého studia je kladen důraz na všeobecné 
vzdělání se zaměřením na rozvoj komunikačních a jazykových 
schopností, matematické vzdělání a výuku prvního cizího jazyka. 
Proto je navýšena (oproti povinnosti) hodinová dotace 
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v matematice, českém jazyku a cizím jazyku. Zdůrazněna je role 
kompetence k učení a řešení problémů. Další prioritou výchovně 
vzdělávacího procesu je seznámení se s hodnotami (kulturními i 
civilizačními), které přinesla světu křesťanská kultura.V praxi to 
znamená, že je posílena hodinová dotace předmětu Základy 
společenských věd. Od tercie je pak postupně zvyšován podíl 
povinně volitelných předmětů a poskytnuta možnost vlastní 
profilace studentů. V kvintě je povinně vyučována latina, kterou 
považujeme za základní kulturně-civilizační jádro všeobecného 
vzdělání. V kvintě probíhá pouze základní kurz výuky latiny, který 
poskytuje  lingvistický a kulturní základ pro všechny studenty. Na 
něj pak navazuje v sextě a septimě povinně volitelný předmět 
určený studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých 
školách filosofických nebo humanitních směrů. Alternativou 
k latině je výuka deskriptivní geometrie jako povinně volitelného 
předmětu, který rozvíjí a připravuje adepty dalšího studia 
technického, matematického či přírodovědného. V souladu s touto 
koncepcí co nejširší nabídky povinně volitelných předmětů pak 
v oktávě nabízíme širokou škálu seminářů a cvičení,  jejichž 
rozsah je omezen pouze počtem přihlášených studentů (6) 
v každé skupině, přičemž některé skupiny mohou tvořit jak 
studenti oktávy, kteří mají daný předmět jako povinně volitelný, tak 
i studenti nižších ročníků, převážně septimy, kteří mohou mít dané 
cvičení nebo seminář zapsán jako nepovinný předmět resp. 
zájmový útvar.  

Nabízíme výchovu a vzdělávaní, jež jsou pevně ukotveny 
v systému křesťanských hodnot jako jsou svoboda, láska, úcta 
k pravdě, respekt k jinakosti a jiné, pomocí nichž naplňujeme 
preevangelizační charakter školy. Předmět Náboženství je na naší 
škole vyučován jako nepovinný předmět. Zájemci jsou 
soustřeďováni do skupin podle počtu a věku, v případě nutnosti i 
napříč více ročníky. Základem pro výuku jsou osnovy Náboženství 
schválené ČBK. Církevní gymnázium poskytuje službu výuky 
náboženství také ostatním základním a středním školám v Kutné 
Hoře. Děje se tak na základě každoročně obnovované dohody.  
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Církevní gymnázium sv. Voršily se zaměřuje také na oblast 
výchovnou s důrazem na etické aspekty. Pro tento účel má 
vypracován Program osobnostního rozvoje studenta, který je 
podrobně rozpracován do jednotlivých ročníků a klade si za cíl 
provázet studenty v jejich vývoji a současně předcházet sociálně 
patologickým jevům. 
 Posláním Církevního gymnázia sv. Voršily je vzdělávat a 
vychovávat studenty, nabízet pomocnou ruku ve vývoji od dítěte k 
dospělému člověku v řadě oblastí. Na prvním místě usilujeme o 
budování osobnosti jako samostatného, tvořivého, radostného a 
zodpovědného člověka se zdravou sebedůvěrou, který ví, kdo je, 
co chce a kam kráčí. Dále se snažíme o rozvoj schopnosti 
studenta být aktivním členem společnosti,  vyznat se v ní a  
aktivně vytvářet různá společenství. A  v neposlední řadě se 
zaměřujeme na jeho schopnost se specificky nebo profesně 
v životě uplatnit. 
 Jsme přesvědčeni, že základem každého vzdělání je 
vzdělání všeobecné, které spočívá v kultivaci řeči jako nástroje 
myšlení a komunikace, rozumu jako nástroje kritického 
rozlišování a smyslu jako bazálního motivačního nástroje vůle a 
zároveň orientačního rámce celé existence.  
   
   
Vybavení školy 
 

V době vzniku gymnázia jsme nepřevzali ani fungující 
školní budovu, ani pomůcky a zařízení, proto bylo nutno zajistit 
veškeré školní vybavení – od nábytku po vyučovací pomůcky. 
Důraz byl kladen vždy nejdříve na zajištění prostoru pro výuku, až 
pak na pomůcky a didaktickou techniku. Do dnešního dne se 
podařilo vybavit školu základní didaktickou technikou, počítači a 
nyní se zájem bude soustřeďovat na doplnění vybavení laboratoře 
a jednotlivých odborných učeben. Tělesná výchova se vyučuje 
v pronajatých tělocvičnách, případně jiných zařízeních (bazén, 
zimní stadion apod.) Na stavbu vlastní tělocvičny nejsou finanční 
zdroje ani vhodné prostory. V blízké budoucnosti je nutné 
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uvažovat o využití klášterní zahrady pro tělesnou výchovu (stavba 
hřiště, příp. atletické dráhy apod.) Velikým kladem školy je 
rozsáhlá oddechová zóna zeleně patřící ke školnímu areálu, již lze 
využít pro potřeby výuky i k volnočasovým aktivitám školy a 
školního klubu. Součástí klášterní zahrady je i pódium, které slouží 
pro potřeby výuky. Kromě kmenových učeben je škola vybavena 
laboratoří pro výuku fyziky a chemie, počítačovou pracovnou, 
jazykovými učebnami, studenti mohou využívat knihovnu se 
studovnou, vybavenou počítači. Ve škole funguje bufet, vlastní 
jídelnu škola nemá, studenti si mohou k zajištění obědů vybrat ze 
tří školních jídelen v okolí.  Přístup studentů a zaměstnanců školy 
je umožněn prostřednictvím vstupního bezpečnostního čipového 
systému. 
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Předmět I.   II.   III.   IV.   V.   

Třídnictví   Nech   Sch   Něm   Vop   Fr 

Český jazyk a literatura 5 Nech 4 Hr 4 Hr 4 Nech 4 Fr 

Cizí jazyk 1 4 El+Sch 3 Sch+Ph 3 Ph+Ph 3 El+Sch 3 Sch+Ph 

Cizí jazyk 2         2 Th+Fr 3 Lis+Fr 3 LA+Fr 

Latina                 2 Nech 

Základy spol. věd 2 Po 2 Sch 2 Po 2 Mgd 2 Po 

Dějepis 2 Nech 2 Hr 2 Něm 2 To 3 To 

Zeměpis 2 Něm 2 Něm 2 Něm 2 Něm 2 Něm 

Matematika 5 Sch 5 Vo 4 Sch 4 Voj 4 Vo 

Fyzika 2 Šu 2 Šu 2 Šu 2 Šu 2 Šu 

Deskript. G./?                    

Chemie     2 Vop 2 Vop 2 Vop 2 Mu 

Biologie/geologie 2 Vop 2 Vop 2 Po 2 Vop 2 Po 

Informatika a výp. tech.         2 Šu+Šu 1 St+St     

Estetická  výchova 4 Hl+Mgd 4 Hr+Schu 2 Hr+Ko 2 Hl+Hr 2 Ko+Jel 

Tělesná  výchova 2 Šb+Vop 2 Vo 2 Vo+Něm 2 Šb 2 Po 

Volitelný předmět 1                    

Volitelný předmět 2                    

Volitelný předmět 3                    

Volitelný předmět 4                    

                     

Nepovinné předměty                    

Náboženství 1   1   1   1      

Konverzace cizí j1.                    

Sportovní hry         2 Hlav 2 Vo 2 Voj 

Cizí jazyk 2         1 Th+Fr        

Zákl. admin                    

Informatika a výp. tech.                2 Mac 

Sborový zpěv                    

Celkem 30   30   31   31   33   

Oduč. Hodin                   
 
 
 
 
 
 
 

Učební plán 
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Předmět VI.   VII. VII.     VIII. VIII.   

Třídnictví   To     Vo     Sch 

Český jazyk a literatura 4 Hr 4   Fr 5   El 

Cizí jazyk 1 3 El+Ph 3   El+Ph 5 3+3+2+2 LA+El+Lis+Ph 

Cizí jazyk 2 3 Lis+Fr 3   Lis+Fr 3 3+3+2+2 Lis+Sch 

Latina                

Základy společenských věd 2 Po 2   Po 2   Po 

Dějepis 3 To 2   To 2   To 

Zeměpis 2 Něm            

Matematika 4 Vo 3   Vo 4   Sch 

Fyzika 2 Šu 2   Šu      

Deskript. G./?               

Chemie 2 Mu 2   Mu      

Biologie/geologie 2 Vop 2   Vop 2   Vop 

Informatika a výp. tech.    2   Mac+Šu      

Estetická  výchova 2 Sch+Jel            

Tělesná  výchova 2 Vo 2   Šb 2   Po 

Volitelný předmět 1 2 Nech+ Schu 2 L+DG  Nech+Sch 2   Sch+Něm 

Volitelný předmět 2    2 
SemCj 

+M  Nech+Voj 2   Šu+Jel 

Volitelný předmět 3    2 
konv 

N+A+Fj  Ph+Mgd+Lis 2   Mu+Šu 

Volitelný předmět 4          2   Vop+Schu 

                

Nepovinné předměty               

Náboženství 1        1   Dvoř 

Konverzace cizí j1.    2   El      

Sportovní hry               

Cizí jazyk 2               

Zákl. admin 2 Kašp            

Informatika a výp. tech.               

Sborový zpěv          2   Ko 

Celkem 33   33       33     

Oduč. Hodin    44      
 
 
 
 
 
 

Učební plán 
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Typ školy: osmileté gymnázium 79-41-K/801 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasif. Sníž. 
stupeň 

z chování 

Celkový 
průměrný 
prospěch 

prima 28 13 15 0 0 0 1,58 
sekunda 29 9 20 0 0 0 1,85 
tercie 30 12 16 1 1 0 1,63 
kvarta 29 3 26 0 0 0 2,05 
kvinta 28 11 16 0 1 0 1,80 
sexta 25 7 17 1 0 0 1,96 
septima 29 2 27 0 0 0 2,15 
oktáva 16 1 15 0 0 0 1,92 
Celkem   214      155  0 0 1,89 
 
Výsledky maturitních zkoušek 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neklasif. Neprospělo Celkový 
průměrný 
prospěch 

oktáva 16 1 14 0 1 2,45 
 
Pozn.: Jeden student skládal maturitní zkoušku z biologie v opravném  
termínu dne 19. 9. 2007.  
 
 
Vyznamenání u maturitní zkoušky dosáhli: 
 

Jméno a příjmení                               Průměr  
Zdeňka Králová 1,25  

 
 
 

Výsledky vzdělávání 

 
 Jméno a příjmení                               Průměr  
Iva Kuchařová 1,50  
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Dolejší Marek prima  Cissé Anna kvinta 
Hampl Radek prima  Drahorádová Lucie kvinta 
Jahodová Štěpánka prima  Jelínková Jana kvinta 
Jurka Tomáš prima  Korábková Kateřina kvinta 
Klingerová Johanka prima  Lehká Pavlína kvinta 
Nekvasilová Klára prima  Pajerová Nikola kvinta 
Neřoldová Kateřina prima  Sosnovcová Kristýna kvinta 
Novotný Vojtěch prima  Šimek Vojtěch kvinta 
Růžek Štěpán prima    Šimková Eliška kvinta 
Tvrdík Tomáš prima    Uttendorfská Michaela kvinta   
Vašek Daniel prima  Veselá Denisa kvinta   
Vojáčková Tereza  prima    Bulánková Lucie sexta    
Zelinková Barbora prima    Kadlec Jiří sexta   
Fojtíková Elisabeth sekunda  Kopčiková Kristýna sexta  
Havlíček Jakub  sekunda  Magátová Klára sexta   
Holanová Nikola   sekunda  Mašínová Alžběta sexta   
Holoubková Marta sekunda  Svobodová Olga sexta   
Janatová Kristýna sekunda  Zadražilová Lucie sexta   
Korábková Alžběta    sekunda  Cinerová Anežka septima 
Pokorná Iveta  sekunda  Vítková Simona septima 
Vacková Anna  sekunda  Králová Zdeňka oktáva 
Bohatá Jana tercie  Vobořilová Monika oktáva 
Bořil Vít tercie  
Kocmanová Klára tercie  
Lokajová Iva tercie  
Mašín Jiří tercie  
Poživil Václav tercie  
Šátková Veronika tercie    
Šimková Markéta tercie  
Teplá Lucie tercie  
Uttendorfská Markéta tercie   
Vojáček Josef tercie   
Zich Jan tercie   
Némethová Eva kvarta  
Šimek Jakub kvarta   
Procházková Jana kvarta  

 

 

Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním 
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Pedagogický sbor: Aprobace 
Vojáček Jiří Mgr. ředitel školy 

M 
M – F 

Eliášová Romana Mgr. Čj, Aj Čj – Aj 
Francová Eva Mgr. Čj, Fj Čj – Fj 
Hartmanová  Eva Mgr. Čj, Vv, D  Čj – Vv 
Hlavinková  Barbora DiU Hv Hv 
Jelínková  Jitka ak. mal. Vv, DU Vv 
King Philippa  Aj Art 
Peterková 
Kotyzová 

Beata Mgr. Hv Čj – Hv 

Lisková Alena  Nj  
Lisková Stanislava PhDr. zástupce ředitele 

Nj 
Nj, Rj 

Macková 
(sestra 
Anežka OSU) 

Anežka OSU Náboženství 1. - 5. 

Musílek Luboš RNDr. Ch Bi – Ch 
Nechvílová Alžběta PhDr. Čj, L Čj – L 
Němcová Anna Mgr. Z, D D - Z 
Poživil  Josef Mgr., Ing. Ke, Bi, Tv, 

náboženství 
Ke 

Schuster Václav Mgr.,Bc M, Dg M,Dg 
Schusterová Anna Mgr. Aj, Hv, Ke Aj, Hv 
Suková  Martina Mgr Ivt Ivt 
Šebeň Jozef Mgr. Tv Tv 
Šmídová   
(sestra 
Magdalena OSU) 

Marta Mgr. Ke, Vv, náboženství, 
knihovna 

M – Vv 

Šuláková Miriam Mgr. F, Ivt F – ZT 
Thiemová  Jolana Mgr.  Nj Nj - D 
Tobek Pavel Mgr. D, Ke, náboženství Ke 
Štípek Jan  sportovní hry  
Vojáčková  Jaroslava Mgr. M, Tv M – ZT 
Vopařil Karel Mgr. Bi, Ch, Tv Bi – Ch 

 
 

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 
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Ostatní zaměstnanci 
 

Hlavinková  Zdeňka ekonom 
Kašparová Helena sekretářka 
Stryhal  Tomáš  správce sítě, 

Ivt 
Hlavinka  Jiří školník 
Kánská  Zdeňka úklid školy 
Krčíková Květuše úklid školy 
Truncová Jitka úklid školy 
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PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 
    
Fabienne Balcarová Blanka Antošová Jana Bohatá Pavel Beznoska 
Marek Dolejší      Kristýna Blažejová Vít Bořil Petra Bigasová 
Alžběta Dvořáková  Michal Brachovec Milana Bubanová Vladimíra Čapková 
Dominika Godlewská  Elisabeth Fojtíková Vojtěch Havránek Nikola Čermáková 
Dominika Grenarová   Dominika Hanušová Vojtěch Havrda Jiří Červenka 
Radek Hampl       Ludvík Hart Josef Hornych Anna Dvořáková 
Karolína Hanzlová  Jakub Havlíček Veronika Kacafírková Petr Fojtík 
Štěpánka Jahodová  Prokop Havrda Filip Kalfiřt Jakub Grenar 
Lucie Jirsová  Nikola Holanová Klára Kocmanová Matouš Hartman 
Tomáš Jurka  Marta Holoubková Julie Kučerová Šárka Hunešová 
Anežka Karelová   Gabriela Horáková Veronika Lehká Adrian Hurt 
Johanka Klingerová  Zuzana Hrnčiříková Iva Lokajová Ludmila Hylská 
Tereza Neckařová     Otakar Hynek Anna Lukačinová Karolina Kácovská 
Klára Nekvasilová  Kristýna Janatová David Magát Miroslava Karásková 
Kateřina Neřoldová  Adéla Jeřábková Jiří Mašín Jiří Karban 
Vojtěch Novotný  Alžběta Korábková Kristýna Maťhová Klára Karelová 
Klára Pešková      Matouš Lánský Samuel Pečenka Jakub Lokaj 
Klára Procházková  Petra Lišková Václav Poživil Aneta Martínková 
Kateryna Prokhorenko  Michal Mikšovský Bohuslav Procházka Milan Matějka 
Štěpán Růžek   Romana Nešporová Gabriela Slaninková Petra Michnová 
Jan Slabý         Dušan Pipek Barbora Slavíčková Josef Němec 
Lukáš Teplý   Iveta Pokorná Veronika Šátková Eva Némethová 
Tomáš Tvrdík  Renata Růžičková Markéta Šimková Magdalena Neřoldová 
Daniel Vašek       Michaela Šancová Lucie Teplá Marek Pařízek 
Dominik Vlášek    Andrea Taverni Markéta Uttendorfská Jana Procházková 
Tereza Vojáčková  Josef Tichý  Adam Vacek Klára Střihavková 
Kryštof Zelenka  Anna Vacková  Josef Vojáček Kateřina Šemberová 
Barbora Zelinková  David Zikmunda Marie Vosáhlová Jakub Šimek 
 Zuzana Žáčková Petr Zbraněk Markéta Turková 
  Jan Zich  
28 studentů 29 studentů 30 studentů 29  studentů 
třídní  
PhDr. A. Nechvílová 

třídní  
Mgr. A. Schusterová 

třídní 
Mgr. A. Němcová 

třídní 
Mgr. K. Vopařil  

 
 
 
 

Studenti školy
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KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA 
    
Anna Cissé Petr Aubrecht Ondřej Bělina Markéta Balánová 
Dagmar Civišová   Michael Buban Anežka Cinerová Veronika Burešová 
Lucie Drahorádová Andrea Bucifalová Martin Cissé Jiří Dejmal 
Jana Jelínková Lucie Bulánková Tomáš Černý Ondřej Hečl 
Helena Jeřábková Katarína Drabešová  Tomáš Dejmal Naďa Chramostová 
Kateřina Korábková Anežka Eliášová Edita Drábková Šárka Kořínková 
Jana Kupecká     Antonín Grenar Ondřej Ďoubal Zdeňka Králová 
Michaela Kůtová Jan Hlavinka Olexandra Hart Iva Kuchařová 
Veronika Kuttová Jan Hornych Ondřej Havlík Václav Kunášek 
Pavlína Lehká Marek Hynek Veronika Holá Martin Menšík 
Tereza Macková Tomáš Charvát Vojtěch Jeřábek Vojtěch Neřold 
Monika Menšíková Filip Jeřábek Barbora Kafková Karolína Soukupová 
Lenka Michnová Jiří Kadlec Michaela Kopecká Anna Svobodová 
Kateřina Němcová Kristýna Kopčiková Ondřej Korábek Markéta Táborská 
Oleksandr Nobilis Libor Krycner Darius Kryszczuk Petr Vobořil 
Nikola Pajerová Vendula Kuttová Pavel Kurc Monika Vobořilová 
Josef Pařízek Klára Magátová Jakub Lukeš  
Barbora Procházková Alžběta Mašínová Jan Michal  
Matěj Skalník Josef Poživil Marek Michna  
Kristýna Sosnovcová Tomáš Slavíček Monika Najbrtová  
Hana Szádovská Kristýna Sovová Klára Nechvílová  
Vojtěch Šimek Olga Svobodová Lukáš Osmančík  
Eliška Šimková Josef Veselý Martin Pařízek  
Michaela Uttendorfská Jan Zadražil Michaela Slaninková  
Kristýna Vacková Lucie Zadražilová Tomáš Stříbrský  
Denisa Veselá  Petr Šťastný  
Iveta Zikmundová  Lucie Telecká  
Veronika Zvolánková  Monika Větrovská  
  Simona Vítková  
28 studentů 25 studentů 29 studentů 16 studentů 
třídní 
Mgr. Eva Francová 

třídní 
Mgr. P. Tobek 

třídní                    Mgr. 
Jaroslava Vojáčková 

třídní  
Mgr. Václav Schuster 

    
    
    

 
 
 
 

Studenti školy 
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Zasedala ve školním roce 2006/2007: 2. 10. 2006 a 19. 3. 2007. 
 
Program 2. 10. 2006 

- Změny ve Vnitřním řádu školy 
- Výroční zpráva 
- Koncepce rozvoje gymnázia do budoucnosti – rekonstrukce 

celého 2. patra a eventuální zřízení sportoviště v areálu 
zahrady kláštera 

 
Program 19. 3. 2007 

- Informace o rozpočtu a hospodaření v roce 2006 
- Inspekční zpráva 
- Informace o podstatě a stavu rozpracovanosti ŠVP (LEV) 
- Informace o nepříznivé prognóze demografického vývoje 

počtu dětí 
- Koncepce práce a rozvoje Církevního gymnázia sv. Voršily 
- Zřízení teologicko-duchovní komise 

 
Program 27. 8. 2007 

- Úvodní slovo předsedy P. Tobka 
- Školní vzdělávací program – prezentace a schválení 
- Aktualizace koncepčních záměrů 
- Informace o současné situaci na Církevním gymnáziu  
      sv. Voršily 
- Mechanismus schválení Výroční zprávy Církevního 

gymnázia sv. Voršily a zprávy o hospodaření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školská rada  
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Počet přihlášených žáků     24 
Zkoušek se zúčastnilo     12 
Bez písemných přijímacích zkoušek bylo přijato 12 
Celkem bylo přijato      24 
Jeden uchazeč byl přijat do primy bez přijímacích zkoušek na 
základě přestupu z jiného gymnázia.  
Dva uchazeči se pro nemoc zúčastnili přijímacích zkoušek až ve 
druhém kole, které se konalo 28. 5. 2007.  
Jeden uchazeč byl přijat do tercie a dva uchazeči byli přijati do 
kvinty.  
 
Přijímací řízení proběhlo dne 23.dubna 2007 - shodně se 
státními školami. 
 
 

Přijímací zkoušky do primy 
Uchazeči se samými jedničkami v pololetí páté třídy ZŠ byli přijati 
pouze na základě ústního pohovoru, ostatní uchazeči vypracovali 
písemný test všeobecných studijních předpokladů a jejich pořadí 
bylo stanoveno na základě následujících kritérií: 

Kritérium / váha 
test všeobecných studijních předpokladů / 75% 
ústní pohovor / 10% 
výstupní hodnocení / 3% 
prospěch na ZŠ / 12% 
Celkem / 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje o přijímacím řízení 
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Výše  školného ve školním roce 2006/07: 
Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje Školská rada vždy  
k 31. 8. pro následující školní rok. 
 
Ve školním roce 2006/07 výše školného činila: 
 
Prima – oktáva 300,- Kč měsíčně = 3000,- Kč za školní rok. 
Pokud navštěvuje školu více sourozenců ze společné domácnosti, 
platí školné vždy první dva, ostatní sourozenci jsou od placení 
školného osvobozeni. 
Prospěchové stipendium: 

Dosáhl-li student na vysvědčení vyznamenání, bylo mu 
přiznáno prospěchové stipendium ve výši 750,- Kč za pololetí. 
       
Prominutí školného ze sociálních důvodů: 
Pokud čisté příjmy rodiny studenta nedosahují 1,2 násobku 
životního minima, mohou rodiče studenta podat žádost na 
ředitelství školy o prominutí školného za příslušný školní rok. 
Žádosti se podávají do konce měsíce října.  
 
Změny pro příští školní rok: 
Od nového školního roku se platí školné pouze převodním 
příkazem.  
Další změny nejsou plánovány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje o školném 
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Rok 2006 v Kč 
Provozní příjmy: 9 357 821,00
Z toho:   
Státní dotace na provoz školy 8 109 000,00
Státní dotace na SIPV 86 000,00
Dotace z KÚ na preventivní programy 26 900,00
Školné 575 500,00
Příspěvek od zřizovatele  300 000,00
Dary na provoz školy  19 998,00
Ostatní výnosy 240 423,00
   
Provozní výdaje: 9 393 845,00
Z toho:   
Náklady na mzdy zaměstnanců školy 5 441 669,00
Zákonné odvody sociál. a zdrav.pojištění 1 874 401,00
Náklady na nákup materiálu  516 133,00
Náklady na služby 927 499,00
Příspěvek na penz.poj.zaměstnanců 22 200,00
Ostatní provozní náklady 611 943,00
  
Hospodářský výsledek -36 024,00
  
Příjmy na stavební práce - rekonstrukce 1 704 310,30
ČBK sdružení Renovabis 167 538,00
Dotace z MŠMT 75 000,00
Dary od fyzických osob - část 1 998,30
Dar ŘK farnost, arciděkanství K. H.  489 774,00
Dotace město Kutná Hora 100 000,00
Dotace Středočeský kraj 70 000,00
Půjčka ŘK farnost Sedlec 550 000,00
Čerpáno z investičního fondu školy 250 000,00
 1 704 310,30

Zpráva o hospodaření školy 



 19

Investiční výdaje celkem 3 160 599,00
Z toho:  
Stavební práce 3 055 874,00
dokončení rekonstrukce – etapa VI. III. NP část „A“  
realizace 11/2005 – 9/2006  
Nákup dataprojektoru a počítačové sestavy 45 939,00
Nákup interaktivní tabule  58 786,00 
 
V září 2006 byla dokončena a zkolaudována další část 
rekonstrukce kláštera pro potřeby školy. Ve III. NP podlaží bylo 
vybudováno 5 učeben z toho jedna odborná. dále dva kabinety, 
sociální zařízení a knihovna se studovnou. Ze II. do III. NP bylo 
vybudováno dubové schodiště.  
Celkové náklady na tyto rekonstrukční práce činily 3300 tis. Kč.  
V listopadu 2006 započali stavební práce na rekonstrukci hlavního 
vchodu do kláštera a vybudování školního bufetu v přízemí školy. 
Záporný hospodářský výsledek byl vyrovnán na účtu vlastního 
jmění.  
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Philippa King: University of Cambridge esol Examinations:  

                  - Language and background to language learning    
                    and teaching 
                  - Lesson planning and use resources for language  
                    teaching 
                  - Managing the teaching and learning process 

 
Mgr. Miriam Šuláková: VŠCHT Praha: 

                  - Aplikace inženýrských postupů a metod v chemii a 
                     biochemii 
 
                               Národní institut pro další vzdělávání:  
                  - Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a  
                    odborných pracovníků ve školství za účelem           
                    zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ – Brána  
                    jazyků 
  

Mgr. Eva Francová: Ústav české literatury a literární vědy FF UK  
                                 Praha:  

                            - Literatura ve škole 
  
Mgr. Eva Hartmanová: Národní institut pro další vzdělávání: 

                            - Rozvoj ŠVP pro základní vzdělávání – síť  
                               koordinátorů, realizace učebního plánu  
                               školy + síť koordinátorů, evaluace a  
                               autoevaluvace 
 

                                    Ústav české literatury a literární vědy FF  
                                    UK Praha:   

                              - Literatura ve škole 
 
                                Evropský sociální fond Prartners Czech: 
                              - Mediální výchova pro učitele 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 



 21

 
PhDr. Alžběta Nechvílová: Filozofický ústav AW ČR + Asociace     
                                           učitelů klasických jazyků: 
                                     - Letní škola klasických studií (latina) 
 
Mgr. Jaroslava Vojáčková: VOŠ, ŠPŠ a JŠ Kutná Hora: 
                                      - Certifikát o započtení volitelného modulu       
                                         školení poučených uživatelů  
 
PhDr. Stanislava Lisková: Vzdělávací agentura Descartes: 
                                       - Computer im Deutschunterricht 
 
RNDr. Luboš Musílek: Gymnázium Nové Město na Moravě: 
                                        - Počítače ve škole – celostátní  
                                          konference učitelů ZŠ a SŠ 
 
                                     MŠMT: 
                                          - ICT ve výuce chemie 
                                          - ICT ve výuce přírodopisu a biologie 
                                          - ICT ve výuce chemie 

Učitelé absolvovali příslušná školení k nové (státní) maturitě.   
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Ve školním roce 2006/07 organizovalo Církevní gymnázium 
sv. Voršily výuku náboženství pro všechny děti z Kutné Hory, tedy 
i ty, které navštěvují jinou školu. Náboženství pro studenty CG 
bylo nabízeno jako nepovinný předmět. Ve školním roce 2006/07 
vyučovali náboženství následující katecheti: Ing.  Marie Štorková, 
sestra Anežka Macková OSU, sestra Magdalena Šmídová OSU, 
Mgr. Josef Poživil, Mgr. Pavel Tobek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vyučování náboženství 
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V červenci a v srpnu probíhaly dokončovací práce v druhém 
poschodí kláštera. Škola přestala k výuce využívat malou budovu 
a všichni studenti se učí v prostorách kláštera.  
 
Od 28. 9. 2006 – Přípravný týden pro učitele. 
 
Školní rok byl zahájen 4. 9. 2006 mší svatou v chrámu sv. Jakuba, 
mši celebroval mons. K. Moravec. 
 
5. – 7. 9. 2006 - Prima byla se spirituálem školy a výchovným 
poradcem na seznamovacím adaptačním kurzu v Jeníkově u 
Hlinska. 
 
15. 9. 2006 - Skupina studentů odjela na poznávací zájezd do 
Londýna. Návrat 20. 9. 2006.  
 
16. 9. 2006 – Svátek sv. Ludmily a Den církevních škol – všichni 
vyučující věnovali část 1. hodiny vzpomínce na sv. Ludmilu a její 
odkaz. 
 
16. 9. 2006 – V rámci Dnů evropského dědictví byl klášter a 
klášterní kostel od 10.00 do 18.00 hodin zpřístupněn veřejnosti. 
Organizaci zajistili někteří pedagogové spolu se staršími         
studenty, klášter si prohlédlo 237 návštěvníků. 
 
22. 9. 2006 – Večer v Divadelním klubu Cigy-Fest – účinkovali 
hudební skupiny studentů CG, členové kroužků školního klubu,  
promítaly se filmy bývalých studentů gymnázia. 
 
25. 9. 2006 – Odjezd dvou studentek (Klára Nechvílová-septima a  
Jana Jelínková-kvinta) na šestitýdenní jazykový pobyt v Lycée 
Jean d´Arc v Avallonu ve Francii. 
 
2. 10. 2006 – Na CG  se konalo zasedání ředitelů církevních škol. 
 

Aktivity ve školním roce 2005/2006 
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Téhož dne odpoledne byly vysvěceny nově zrekonstruované 
prostory ve druhém poschodí, součástí slavnosti byla vernisáž 
výstavy fotografií Radka Heila a hudební vystoupení studentů 
školy. Následovalo malé občerstvení. 
 
2. 10. 2006  – Schůze Školské rady. 
 
3. 10. 2006  – Školu navštívil královéhradecký biskup Dominik 
Duka. Prohlédl si školu a besedoval s pedagogy. 
 
12. 10. 2006 – Studenti sexty až oktávy zhlédli v Tylově divadle 
dramatizaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále 
v podání herců Hálkova městského divadla Nymburk. 

 
16. 10. 2006 – Oslavili jsme svátek svaté Voršily (vlastní svátek 
připadá na 21. 10. 2006) 
Program: 8.00 – školní mše svatá v klášterním kostele. 
Pro nižší ročníky sehrál v Divadelním klubu Teátr Víti Marčíka 
pohádku Popelka, vyšší gymnázium zhlédlo tamtéž hru Mystéria 
buffa, opět v podání Teátru Víti Marčíka. 
Pro všechny ročníky byly připraveny sportovní aktivity – fotbal, 
florbal. 
 
25. 10. 2006  – Studenti gymnázia (výběr ze tříd) odjeli na 
výměnný pobyt do francouzského Avallonu. Návrat 3. 11. 2006. 
 
25. 10. 2006 – Skupina studentů z kvarty a tercie odjela na 
návštěvu partnerského Gymnázia Angely Merici v Trnavě na 
Slovensku. Návrat  29. 10. 2006. 
 
8. 11. 2006 – Konala se čtvrtletní pedagogická porada a třídní 
schůzky. 
 
9. 11. 2006 – Studenti sexty byli v Salesiánském divadle v Praze 
na představení Orwellovy Farmy zvířat. 
 
14. 11. 2006 – Studenti německého jazyka ze sexty a septimy 
navštívili v Praze výstavu Herzliche Grüße (o německém jazyce), 
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kterou pořádal pražský Goethe-Institut. Studenti francouzštiny si 
prohlédli Francouzský institut. 
 
29. 11. 2006 – Konala se školní mše svatá v klášterním kostele. 
 
1. a 2. 12. 2006 – Dny otevřených dveří. Možnost prohlídky školy, 
v pátek i účasti na vyučování. Rozhovory se studenty i vyučujícími. 
Prezentace v multimediální učebně. 
 
11. 12. 2006 – Ředitel školy a zástupkyně ředitele přijali pozvání 
biskupa Dominika Duky a v královéhradeckém Adalbertinu se sešli 
s představiteli jiných církevních škol v diecézi k předvánočnímu 
posezení. 
 
16. 12. 2006 - Zaměstnanci školy a veřejnost z farnosti se 
zúčastnili duchovní obnovy na CG, kterou vedl spirituál školy P. 
Pavel Tobek. 
 
18. 12. 2006 - S konečnou platností byl uveden do provozu čipový 
systém a byl po rozšíření chodníku zprovozněn hlavní vchod z 
Poděbradovy ulice. 
 
19. 12. 2006 - CG ve spolupráci se ZUŠ uspořádalo adventní 
koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého. Na programu byly 
adventní písně, koledy a dramatizace Erbenovy básně Štědrý den. 
 
21. 12. a noc na 22. 12. 2006 - Večerní předvánoční setkání ve 
škole. Asi 80 studentů ze všech ročníků strávilo večer plný her a 
soutěží ve škole. Pod vánočním stromem si studenti         
vyměnili dárky. Někteří z nich ve škole přespali. Celou akci 
naplánoval spirituál školy P. Pavel Tobek, kterému s organizací 
pomáhali někteří profesoři. 
 
22. 12. 2006 -  Mše svatá v klášterním kostele. 
 
2. 1. - 7. 1. 2007 - Zimní výcvikový kurz pro sekundu a kvintu v 
Roudnici v Krkonoších. 
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24. 1. 2007 - CG zorganizovalo okresní kolo matematické 
olympiády v kategoriích Z 5 a Z 9. V obou kategoriích se 
zúčastnilo celkem 61 žáků.  
 
24. 1. 2007 – Pololetní pedagogická rada.  
 
26. 1. 2007 - Celá škola zhlédla filmové představení Síla lidskosti 
(u příležitosti svátku Angely Merici, zakladatelky řádu sv. Voršily - 
ten je 27.1.). Film byl věnován siru Nicholasi Wintonovi, který 
zachránil v době před 2. světovou válkou životy stovek             
českých a slovenských dětí a celý život se věnuje charitativní 
činnosti v oblasti  pomoci starým lidem a postiženým dětem. 
 
25. 1. - 30. 1. 2007 - Ve škole byla Česká školní inspekce. 
 
2. 2. 2007 - Setkání učitelů církevních škol z diecéze na CG - asi 
80 hostů. Ráno mše svatá, celebroval biskupský vikář mons. 
Socha, potom probíhaly workshopy na téma loajalita pracovníka 
církevní školy, následoval oběd v restauraci U Dačického. Na 
závěr prohlídka chrámu sv. Barbory s výkladem p.vikáře Hronka. 
 
3. 2. 2007 - V OK Clubu Lorec proběhl v pořadí již sedmý maturitní 
ples CG. 
 
7. 2. 2007 - V rámci předmětu Křesťanská etika navštívila septima 
Židovské muzeum v Praze. 
 
12. 2. 2007 - Návštěva  prof. Bedřicha Moldana. Senátor 
besedoval se studenty septimy a prohlédl si školu. 
13. 2. 2007 - Do Německa na zkušenou. Česko-německé fórum 
mládeže ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou 
službou (DAAD) a Goethe Institutem Praha uspořádalo pro 
studenty němčiny sexty, septimy a oktávy prezentaci. Studenti byli             
seznámeni s nabídkou studia, dobrovolnictvím, možnostmi 
rozšiřování jazykové kompetence a účastí na mezinárodních 
seminářích v Německu. 
 
14. 2. 2007 -Slavnostní otevření školního bufetu v přízemí 
kláštera.  
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Od 15. 2. 2007 bude denně sloužit studentům a zaměstnancům 
školy. 
 
16. 2. 2007, 23. 2. 2007,2. 3. 2007 a 9. 3. 2007 – Skupiny 
studentů pracovaly s klienty v Diakonii v Čáslavi. 
 
21. 2. 2007 - Popeleční středa - školní mše svatá  -  studenti primy 
až tercie zhlédli v rámci projektu Planeta Země filmové 
představení o Austrálii. 
 
23. 2. 2007 - Kvarta vyslechla přednášku na téma Drogy 
(organizoval pan Alexandr Štěpanovský). 
 
23. 2. 2007 - Studenti VŠCHT seznámili studenty kvarty až 
septimy CG na základě praktických aplikací s nejnovějšími trendy 
v chemii, projekt směřoval k popularizaci moderních chemických 
disciplín. 
 
5. 3. 2007 - 9. 3. 2007 - Jarní prázdniny. 
 
15. 3. 2007 - V rámci předmětu Křesťanská etika navštívila sexta 
Židovské muzeum v Praze. 
 
19. 3. 2007 - Zasedala školská rada. 
 
3. 4. 2007 - Pan F. Smetana z Apoštolské církve v Kolíně 
zorganizoval pro studenty kvinty a sexty velikonoční program na 
téma Oslava Velikonoc v národních tradicích. 
 
4. 4. 2007 - Školní mše svatá. 
 
18. 4. 2007 - Pedagogická rada a třídní schůzky. 
 
20. 4. 2007 - Písemná maturitní práce z českého jazyka. 
 
23. 4. 2007 - 25. 4. 2007 - Orientační dny pro tercii v Jeníkově u 
Hlinska. 
23. 4. 2007 - Přijímací zkoušky. Do primy přijato 21 studentů  
(2 pozváni na dodatečné zkoušky – nemoc), do tercie jedna 
studentka.                                              
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23. 4. 2007 - Septima absolvovala v rámci výuky Fyziky exkurzi do 
elektrárny ve Chvaleticích. 
 
26. 4. 2007 - Písemné předmaturitní práce z anglického a 
německého jazyka. 
 
27. 4. 2007 - Školní mše svatá. Vyšší gymnázium zhlédlo 
divadelní představení Utrpení mladého Werthera v podání            
Divadla Drak (Mezinárodní institut figurálního divadla). 
 
2. 5. 2007 - 4. 5. 2007 - Orientační dny pro sekundu v Jeníkově u 
Hlinska. 
 
4. 5. 2007 - Odjezd dvou studentů ze septimy (Jakub Lukeš, 
Monika Najbrtová) na měsíční jazykový pobyt do partnerského 
gymnázia Kardinal-von-Galen v Münsteru v SRN. 
 
7. 5. 2007 - Den ztišení pro učitele a zaměstnance školy. 
Zakončen mší svatou v klášterním kostele. Vedl P.P. Tobek. 
 
9. 5. 2007 -  Klasifikační porada pro oktávu. 
 
11. 5. 2007 - Tradiční poslední zvonění pro oktávu. 
 
14. 5. 2007- 18. 5. 2007 - Přípravný "svatý" předmaturitní týden 
oktávy. 
 
21. 5. 2007 - 23. 5. 2007 - Ústní maturitní zkoušky, předsedkyně 
Marie Velebová z třebíčského Katolického gymnázia. Maturovalo 
16 studentů, 15 prospělo, z toho 1 studentka s vyznamenáním,  
1 studentka vykoná na podzim opravnou zkoušku z biologie. 
 
22. 5. 2007 - U příležitosti 200 let svatořečení zakladatelky řádu 
Angely Merici se konala v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně mše 
svatá, následovalo zamyšlení – účast vlašimského vikáře P. 
Konečného. 
 
23. 5. 2007 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v 
klášterním kostele. V 16.00 hodin mše svatá, celebroval biskup 
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Kajnek, vyřazení absolventů, rozloučení se studenty a malé 
pohoštění. 
 
28. 5. 2007 -  Druhé kolo přijímacích zkoušek. Do kvinty byli přijati 
dva studenti. 
 
29. 5. 2007 - Literárně historická exkurze studentů kvinty do 
Kolína. 
 
28. 5. 2007 - 31. 5. 2007 - Miriam Šuláková  předsedala maturitní 
komisi na Katolickém gymnáziu v Třebíči. 
 
2. 6. 2007 - 6. 6. 2007 - Orientační dny pro sextu v Jeníkově  
u Hlinska, od 7.6. navázal třídní výlet. 
 
6. 6. 2007 - Nižší gymnázium zhlédlo v Tylově divadle na 
představení divadla Drak Hradec Králové. Soubor sehrál hru Sue 
Townsendové Tajný deník Adriana Molea. 
 
8. 6. 2007 - Třídní výlet sekundy do Prahy.  
 
11. 6. 2007 - Svou povinnou školní praxi zahájil ve Státním 
okresním archivu v Kutné Hoře Jonathan Frase, student 
partnerského gymnázia v Münsteru, u kterého byl během           
své jazykové stáže v Německu ubytován student Jakub Lukeš. 
 
13. 6. 2007 - 15. 6. 2007 - Turisticko vodácký kurz septimy na 
Sázavě. 
 
13. 6. 2007 -  Literárně historická exkurze kvinty v Čáslavi. 
 
14. 6. 2007 - 15. 6. 2007 - Třídní výlet kvinty - Mšeno u Mělníka. 
 
18. 6. 2007 - 20. 6. 2007 - Turisticko vodácký kurz tercie na 
Sázavě. 
 
18. 6. 2007 - Nižší gymnázium zhlédlo v Tylově divadle černou 
teenagerovskou komedii Václava Veselého Hvězdy z děcáku, 
kterou uvedly kutnohorské wendy.art&TeenDramec. 
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19. 6. 2007 -  Třídní výlet primy do Prahy. 
 
20. 6. 2007 - V rámci výuky Českého jazyka exkurze sexty do 
Památníku národního písemnictví a knihovny v Praze na 
Strahově. 
 
17. 6. 2007 - 22. 6. 2007 - Turisticko vodácký kurz kvarty na 
Sázavě. 
 
26. 6. 2007 - Proběhl frankofonní den. Studenti francouzštiny 
připravili prezentace o francouzsky mluvících zemích a  pro kolegy 
nefrancouzštináře  kvíz. Projektový den byl zakončen průvod 
karnevalových masek. Pedagogové ochutnali večer ve vinotéce            
francouzská vína a vyslechli o nich přednášku. 
 
27. 6. 2007 -   Závěrečná pedagogická rada. 
 
28. 6. 2007 -  Na klášterní zahradě se uskutečnila malá školní 
akademie. Po tanečních a hudebních číslech byli odměněni 
studenti, kteří obsadili přední místa na olympiádách. 
 
28. 6. 2007 -  Bývalí studenti zorganizovali 2. Cigy-Fest. Předvedli 
ukázky své divadelní a filmové tvorby. Zahrály rockové hudební 
skupiny současných studentů, skupina mladších studentů sehrála 
pohádku. Vše proběhlo ve večerních hodinách na klášterní 
zahradě a v počítačové učebně.  
 
29. 6. 2007 - V kostele sv. Jakuba byl za účasti biskupského 
vikáře pro charitu mons. J. Suchára slavnostně zakončen školní 
rok a byla předána závěrečná vysvědčení. 
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Pravidelné události : 
- jednou měsíčně se konaly školní mše svaté 
- jednou za dva týdny se ve středu odpoledne konaly porady 

pedagogů 
- průběžně se pracovalo na tvorbě Školního vzdělávacího 

programu, jednou za měsíc byly pracovní schůzky 
 
 
Pastorační asistentka: 
 
Bára Hlavinková působila na CG každé pondělí, středa a čtvrtek 
od 14,00 – 17,00 hod. a v úterý od 9,00 – 17,00 hod.  
Kromě své náplně práce vedla tyto kroužky:  
Šikulka – malování, šití, práce s květinami a lesními plody 
Psaní – texty písní, básně, próza 
Dramatický kroužek – hry se slovy, básně a pohádky 
Schola – pěvecký kroužek Čajovna – tématické dny, hry, potřeba 
povídat si, meditace, hledání sama sebe. Kroužek scénického 
tance. 
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1. místo – Alžběta Korábková – pytagoriáda kategorie Z7 
1. místo – Alžběta Korábková – archimediáda  
1. místo – Tereza Vojáčková – oblastní soutěž recitátorů  
1. místo – Markéta Uttendorfská - OK biologické olympiády 
1. místo – Jakub Havlíček – OK matematická olympiáda Z7 
2. místo – Johanka Klingerová – OK matematická olympiáda 
2. místo – Kateřina Neřoldová – OK matematická olympiáda 
2. místo – Markéta Šimková – OK biologické olympiády 
2. místo – Josef Vojáček – fyzikální olympiáda 
2. místo – Jakub Havlíček - archimediáda  
2. místo – Klára Nechvílová –OK olympiáda ČJ 
2. místo – Nikola Čermáková – oblastní soutěž recitátorů 
3. místo – Jana Bohatá – OK biologické olympiády 
3. místo – Jana Bohatá – OK olympiády ČJ 
4. místo – Alžběta Korábková – matematická olympiáda 
4. místo – Johanka Klingerová – OK pythagoriáda 
4. místo – Josef Hornych – OK olympiády v AJ 
4. místo – Monika Větrovská – OK olympiády v AJ 
4. místo – Kateřina Korábková – OK olympiády v ČJ 
Marek Pařízek – postup do krajského kola MO 
 
1. místo – Vladimíra Čapková – atletika skok do dálky v OK 
1. místo – Vladimíra Čapková – běh na 60 m v OK 
1. místo – Jiří Červenka – hod oštěpem v OK 
2. místo – Anežka Cinerová – přespolní běh  
2. místo – Vladimíra Čapková – překážky 100 m v OK 
2. místo – Klára Karelová – běh na 1500 m 
2. místo – Klára Kocmanová – běh na 300 m 
2. místo – Anežka Karelová – běh na 1500 m 
2. místo – Gabriela Slaninková – šplh  
3. místo – Vladimíra Čapková – přespolní běh 
3. místo – Vladimíra Čapková – běh na 150 m 
3. místo – Michaela Godlewská – překážky 60 m 

Umístění studentů v soutěžích 
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3. místo – Klára Karelová – hod diskem  
3. místo – Otakar Hynek - šplh 
4. místo – Tereza Vojáčková – běh na 1500 m 
5. místo – Kristýna Janatová – běh na 1500 m 
5. místo – Jakub Šimek – šplh 
 
Umístění v kolektivních sportech:  
3. místo – stolní tenis: Bohuslav Procházka, David Magát, Filip 
Kalfiřt, Josef Vojáček 
2. místo – přebor ve florbale SŠ – Bára Procházková, Edita 
Drábková, Michaela Kopecká, Pavlína Lehká, Michaela Kůtová, 
Lenka Michnová, Hana Szádovská, Vendula Kůtová, Kateřina 
Drabešová, Saša Hart, Andrea Bucifalová, Veronika Zvolánková, 
Anežka Cinerová, Veronika Holá 
2. místo – turnaj ve florbale CŠ – Bára Procházková, Edita 
Drábková, Michaela Kopecká, Pavlína Lehká, Michaela Kůtová, 
Lenka Michnová, Hana Szádovská, Vendula Kůtová, Kateřina 
Drabešová, Saša Hart, Andrea Bucifalová, Veronika Zvolánková, 
Anežka Cinerová, Veronika Holá, Kristýna Sosnovcová 
 
Přespolní běh družstva:  
1. místo – Klára Karelová, Vladimíra Čapková, Ludmila Hylská, 
Julie Kučerová, Markéta Šimková, Klára Kocmanová 
2. místo – Andrea Taverni, Tereza Vojáčková, Dominika 
Godlewská, Fabienne Balcarová 
2. místo – Anežka Cinerová, Hana Szádovská, Andrea Bucifalová, 
Kristýna Sosnovcová 
 
Turnaj ve futsale CŠ 
2. místo – Tomáš Černý, Martin Pařízek, Ondřej Ďoubal, Tomáš a 
Jiří Dejmalovi, Libor Krycner, Josef Veselý, Oleksandr Nobilis 
 
Zvláštní cena ředitele školy:  

1. místo – Ondřej Korábek – KK biologické olympiády a 
postup do mezinárodní soutěže v biologické olympiádě 
v Kanadě. 
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 V rámci Programu osobnostního růstu studentů se ve 
školním roce 2006 – 2007 konala vícedenní výjezdní setkání pro 
studenty primy (Dny poznávání), sekundy (Závislosti), tercie 
(Vztahy obecně, vztahy mezi muži a ženami), sexty (Emoční a 
sociální inteligence). 
 Dvoudenní výjezdní setkání k tématu Dobro a zlo, které 
bylo připraveno pro kvartu, se posunuje z termínových důvodů až 
na začátek nového školního roku 2007–08. Toto setkání absolvují 
studenti kvinty. Zdá se vhodné, aby tento termín byl podržen i do 
příštích let. 
 Dny poznávání v primě výrazně přispěly k rychlejšímu 
vzniku a upevnění kamarádských vztahů v nové třídě, což se 
výrazně projevilo již v prvém týdnu výuky. O to náročnější byl pro 
pedagogy samotný začátek výuky v jednotlivých předmětech. 
 Za nejvíce zdařilé je možno považovat Orientační dny pro 
sekundu. Téma Závislosti velice zaujalo a jeho obsah i překvapil. 
Filmy, diskuze, fyzické aktivity navodily pozitivní a sdílnou 
atmosféru mezi studenty. Většina z nich ve svém hodnocení již 
nepíše o drogách povrchně jako o banální věci, ale naopak si 
uvědomuje jejich společenskou závažnost a nebezpečnost. 
Poněkud zklamala přednáška o.z. Prostor Kolín, která byla 
profesionálně odvedená, ale v níž chyběl zápal a snaha o vtažení  
studentů do problematiky.  
 Tématem Dnů poznávání pro tercii byly vztahy mezi chlapci 
a dívkami. Zatímco ve výuce v rámci předmětu Křesťanská etika 
toto téma má své místo, své opodstatnění a studenti spolupracují 
a mají o téma zájem, zdá se, že výjezdové setkání na toto téma je 
lépe posunout do kvarty (vyspělost studentů, první citová 
vzplanutí, atd. ...) 
 Téma Sociální a emoční inteligence nabídlo studentům 
sexty trochu jiný pohled do vlastního nitra a na poznání postojů ve 
vztazích k druhému člověku. Vstřícná atmosféra měla za následek 
otevřenost studentů a vytvoření příjemného prostředí pro vlastní 

Prevence sociálně patologických jevů 
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téma. Při fyzicky nároční aktivitě v brzkých ranních hodinách mohli 
studenti vyzkoušet, kam sahají limity. Škoda, že celkovou úroveň 
Dnů poznávání v sextě poznamenala absence několika studentů. 
 V rámci Programu osobnostního růstu studentů byla 
připravena pro pedagogy přednáška s následnou diskusí na téma 
Závislosti. Akce se konala v přípravném týdnu školního roku 07-
08. Náplní setkání s pracovníky o.z. Prostor Kolín byla výměna 
zkušeností a hledání odpovědí na otázky, jak postupovat při 
setkání s člověkem, který svým chováním vyvolává podezření, že 
je pod vlivem nějaké návykové látky. 
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Ve školním roce 2006/07 proběhly následující kontroly a 
inspekce: 
 
• Krajská hygienická stanice – kontrola práce zaměstnanců se 

zobrazovacími jednotkami.  
 Kontrola proběhla dne 29.5.2007.Nebyly shledány žádné 
závady a nebylo vysloveno žádné doporučení. 
 
• Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj – práva a 

povinnosti v pracovněprávních vztazích, odměňování 
zaměstnanců, vznik, změny a skončení pracovního poměru. 

 Kontrola proběhla dne 18.5. a 21.5. 2007. U některých 
zaměstnanců se nepodařilo písemně doložit, že byli informováni o 
právu na svou dovolenou a náprava byla sjednána ihned. 
 
• Česká školní inspekce – Středočeský inspektorát. 
 Kontrola probíhala ve dnech 26., 29. a 30. ledna 2007 a 
byla zaměřena na tři oblasti: 

1) Zjištění a posouzení formálních podmínek 
vzdělávání podle vybraných ustanovení 
školského zákona. 

2) Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků ve 
školním roce 2006/07. 

3) Hodnocení dopadu informačních a 
komunikačních technologií (ICT) na výuku a 
učení. 

Závěr inspekce: „ Škola vychovává v souladu vymezením 
hlavního účelu a předmětu činnosti. 
Výuka cizích jazyků je personálně zajištěna velmi dobře. 
V hodinách převládá příjemná atmosféra. K lepším 
výsledkům by vedlo pravidelné a systematické hodnocení 
žáků. V oblasti využívání informačních technologií v běžné 

Kontroly a inspekce 
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výuce je škola na velice dobré úrovni. Velká část 
vyučujících využívá možnosti prezentační techniky. Ředitel 
školy klade důraz na moderní formy vyučování spojené 
s využíváním ICT, jeho podíl na tvorbě výukových programů 
je příkladem dobré praxe.“ 
 

• Oblastní správa sociálního zabezpečení v Kutné Hoře. 
Kontrolováno bylo pojistné, provádění nemocenského 
pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve dnech 7. 
a8. 12. 2006. 
Závěr: U jednoho pracovníka nebyla řádně doloženo 
potvrzení o pracovní neschopnosti. Náprava byla sjednána 
tím, že CG výše uvedený dokument doložilo později ( do 
15.1. 2007).  
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V červnu 2007 byl zcela dokončen školní vzdělávací program 
(dále ŠVP) pro primu až kvartu. Nese název Libertas, Eruditio, 
Veritas (zkráceně LEV) – přeloženo Svoboda, Vzdělání, Pravda. 
Program je v souladu s dokumentem Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání. ŠVP LEV je realizací nové 
strategie vzdělávání, která posiluje autonomii škol, zdůrazňuje ve 
vzdělání klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím 
obsahem, uplatnění získaných vědomostí a dovedností 
v praktickém životě a koncepci celoživotního vzdělávání. Dále 
vymezuje společné a nezbytné v základním vzdělávání, 
specifikuje úroveň klíčových kompetencí a zařazuje jako závaznou 
součást průřezová témata. 

ŠVP LEV zavádí do výuky nové předměty (např. Biologicko-
chemická praktika, Digitální technologie, Dramatická výchova, 
Výtvarná praktika aj.). Součástí programu jsou i tzv. projekty, které 
rozvíjejí schopnosti a dovednosti studentů v různých oblastech 
vědění a umožňují poznat mezioborové souvislosti (např. projekty 
Země, Baroko, Objevujeme Evropu, Lidové zvyky a liturgický rok, 
Časopis aj.) nebo se zaměřují na sebepoznání a rozvíjení 
osobitých schopností jedince i jeho prosociální chování (např. 
projekt Osobnostní růst studenta – Dny poznávání, Orientační 
dny, Studentská duma, Vodácký kurs, Lyžařský kurs). Podle 
nového ŠVP se učí od září 2007 v primě. 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní vzdělávací program 
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Münster 2006 
Spolupráce s německým gymnáziem se úspěšně rozvíjí v několika 
rovinách. 
Monika Najbrtová a  Jakub Lukeš ze septimy strávili na jaře měsíc 
v partnerské škole Kardinal-von-Galen-Gymnasium v Münsteru v 
SRN. Účastnili se vyučování a byly pro ně připraveny speciální 
kurzy němčiny. Tyto jazykové pobyty vycházejí vždy z týdenních 
oboustranných poznávacích cest, kde se studenti seznámí  
a němečtí studenti potom své české kolegy dlouhodobě ubytují.  
V letošním roce opět konal v Kutné Hoře svou povinnou školní 
praxi jeden německý student. V kutnohorském archivu prováděl 
rešerše z německý psaných pramenů a literatury. Své spolužáky v 
Německu mohl informovat o Kutné Hoře nejen proto, že si město 
sám důkladně prohlédl, ale i sám o městě při své práci něco zjistil. 
Tím vzbudil zájem svých mladších spolužáků, kteří se přihlásí na 
další výměnný pobyt. Tento čtrnáctidenní projekt se uskuteční v 
září 2007. 
 
 
 
Výměnný pobyt francouzských studentů 
Školní rok 2006/07 byl rokem, kdy jsme si připomněli 10. výročí 
spolupráce naší školy s francouzskou voršilskou školou Lycée 
Jeanne d'Arc v Avallonu. Při této příležitosti jsme vytvořili  
dvojjazyčný sborník v elektronické podobě, který mapuje vývoj a 
jednotlivé aktivity uplynulého desetiletí.  
Na podzim skupina našich studentů odjela do Francie na další 
výměnný pobyt a dvě studentky absolvovaly šestitýdenní 
jazykovou stáž na partnerském lyceu.  
Ke konci školního roku francouzštináři vyššího gymnázia se svou 

Studentské výměnné pobyty  
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vyučující připravili  pro ostatní studenty  projektový Frankofonní 
den zaměřený na evropské frankofonní země, Evropskou unii a 
některéhistorické spojitosti mezi naší zemí a zeměmi Evropské 
unie. 
  
 
 
Výlet do Londýna 
Loni v září se vydalo několik studentů z kvinty a sexty na týden do 
Londýna. Shodou okolností se zrovna pořádal Festival 
londýnského Lorda Primátora, což je velká slavnost kultury místní 
a mezinárodní, která se odehrává na nábřežích a mostech řeky 
Temže. Když jsme zrovna nebyli na festivalu, prohlíželi jsme 
všechny slavné památky, procházeli muzea, poohlíželi se po 
obchodech a tržištích nebo si dávali piknik v některém z velkých 
londýnských parků. Ke konci pobytu se studenti v odlišné kultuře 
již orientovali natolik dobře, že byli schopni naplánovat cestu 
spletitou podzemní dráhou, nakoupit si potřebné a komunikovat 
s Londýňany. I v ubytovně bylo dost příležitostí pohovořit si 
anglicky, neboť se tam ubytovávají studenti z nejrůznějších zemí. 
Doufáme, že zájezd v roce 2007 bude na hezké zážitky stejně 
bohatý a že počasí k nám bude aspoň stejně milosrdné jako 
v roce 2006.  
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