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Charakteristika školy
Gymnázium má zaměření všeobecné s profilací studentů
podle jejich zájmu ve vyšších ročnících formou povinně volitelných
předmětů. Připravuje žáky ke studiu na vysokých školách. Klade si
za cíl působit na studenty i po stránce výchovné. Vede k toleranci,
úctě k lidským právům a rozvíjí a kultivuje jejich vztah k jiným
lidem a k Bohu.
Požadavky na uchazeče: Úspěšné složení 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. V primě se vyučovalo podle
nového školního vzdělávacího programu LEV.
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.
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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 nabízí studentům oktávy širokou škálu
seminářů a cvičení. Mimo školní činnost se v tomto školním roce
odehrávala pod patronací školního klubu CG. Jednalo se o
nabídku nepovinných předmětů, kroužků a také celou řadu dalších
aktivit (např. turistické výlety, kulturní akce, divadla, koncerty
apod.). Školní klub také zajišťoval každodenní prostor studentům
pro studium a společné trávení volného času.
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
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
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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.
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
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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
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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Učební plán
Předmět
Český jazyk a literatura

I.
5

II.
4

III.
4

IV.
4

V.
4

VI.
4

VII.
4

VIII.
4

Cizí jazyk 1

4

3

3

3

4

4

4

6

2

3

3

3

3

5

4

Cizí jazyk 2
Latina

2

Základy společenských věd

2

2

2

2

2

2

3

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

Matematika

5

5

4

4

4

4

3

Fyzika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Chemie

4

Biologie/geologie

2

Informatika a výp. tech.

2

Estetická výchova

4

4

2

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3

2

Volitelný předmět 4

2

Nepovinné předměty
Náboženství
Nepovinný cizí jazyk

2

Sportovní hry
Cizí jazyk 2

1

Zákl. admin
Informatika a výp. tech.
Sborový zpěv
Celkem

2
30

30

31

31

33

33

33

33

Pozn. 1: Studenti si v oktávě mohou vybrat z následujících
seminářů tak, aby jejich celkový týdenní počet hodin byl právě 33.
Sem Bi, Sem CH, Sem M, Sem ZSV, Sem Z, Sem DG, Sborový
zpěv, Sem z estetické výchovy (dějiny umění), Sem D,
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Konverzace Nj, Konverzace Fj, Sem z Aj (zaměřen na literaturu),
Sem F.
Pozn. 2: Nepovinné předměty jsou uvedeny jen ty, které probíhají
v rámci činnosti školy. Ty, které má pod patronací školní klub jsou
ve zvláštním rozpisu školního klubu.
Pozn. 3: Semináže určené pro oktávu mohou navštěvovat i
studenti jiných ročníků jako nepovinný předmět.
Pozn. 4: V primě se vyučuje dle ŠVP.
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Výsledky vzdělávání
Typ školy: osmileté gymnázium 79-41-K/801, 79-41-K/81
Třída

prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
Celkem

Počet
žáků

24
27
29
29
29
29
26
29
222

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

11
10
6
12
4
8
4
6
61

13
17
23
17
20
21
21
23
155

0
0
0
0
3
0
1
0
4

Neklasif. Sníž. stupeň Celkový
z chování průměrný
prospěch

0
0
0
0
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,52
1,51
1,90
1,64
2,36
1,83
2,12
1,76
1,83

Výsledky maturitních zkoušek
Třída

Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neklasif.

Neprospělo

Celkový
průměrný
prospěch

oktáva

29

11

16

0

2

2,03

Pozn.: Dva studenti skládali maturitní zkoušku z biologie a českého jazyka v
opravném termínu dne 3. 9. 2008.
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Vyznamenání u maturitní zkoušky dosáhli:
Jméno a příjmení
JJ Zdeňka
Jméno aKrálová
příjmení
Anežka Cinerová
Veronika Holá
Barbora Kafková
Ondřej Korábek
Seznam
studentů,
Pavel
Kurc
Jakub Lukeš
Jan Michal
Monika Najbrtová
Klára Nechvílová
Monika Větrovská
Simona Vítková

kteří prospěli
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Průměr
Průměr
1,25
1,25
1,50
1,00
1,50
s vyznamenáním
1,50
1,20
1,50
1,25
1,25
1,00
1,00

Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním
Havlíčková Petra
Hlavová Jana
Kopečková Anna
Málek Lukáš
Nezmeškalová Aneta
Pečenka Jakub
Pintnerová Štěpánka
Slaninková Veronika
Teplý Lukáš
Venkrbcová Ellen
Hampl Radek
Honus Matouš
Jirsová Lucie
Jurka Tomáš
Klingerová Johanka
Nekvasilová Klára
Neřoldová Kateřina Anna
Novotný Vojtěch
Růžek Štěpán
Vašek Dominik
Zelinková Barbora
Holoubková Marta
Janatová Kristýna
Korábková Alžběta
Králová Marie
Pipek Dušan
Vacková Anna
Bořil Vít
Havrda Vojtěch
Havránek Vojtěch
Kocmanová Klára
Lokajová Iva
Mašín Jiří
Poživil Václav
Šátková Veronika
Šimková Markéta

prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
tercie
tercie
tercie
tercie
tercie
tercie
kvarta
kvarta
kvarta
kvarta
kvarta
kvarta
kvarta
kvarta
kvarta

Teplá Lucie
Uttendorfská Markéta
Vojáček Josef
Beznoska Pavel
Karelová Klára
Némethová Eva
Procházková Jana
Cissé Anna
Korábková Kateřina
Pajerová Nikola
Sosnovcová Kristýna
Šimek Vojtěch
Šimková Eliška
Uttendorfská Michaela
Veselá Denisa
Kadlec jiří
Magátová Klára
Mašínová Alžběta
Zadražilová Lucie
Cinerová Anežka
Lukeš Jakub
Najbrtová Monika
Nechvílová Klára
Pařízek Martin
Vítková Simona
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kvarta
kvarta
kvarta
kvinta
kvinta
kvinta
kvinta
sexta
sexta
sexta
sexta
sexta
sexta
sexta
sexta
septima
septima
septima
septima
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy
Pedagogický sbor:
Vojáček
Jiří

Mgr.

Eliášová
Fér
Francová
Hartmanová
Hlavinková
Jelínková
King
Peterková
Kotyzová
Lisková

Romana
Jan
Eva
Eva
Barbora
Jitka
Philippa
Beata

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
DiU
ak. mal.

Stanislava

PhDr.

Macková
(sestra
Anežka OSU)
Musílek
Nechvílová
Němcová
Poživil

Anežka

OSU

Luboš
Alžběta
Anna
Josef

RNDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr., Ing.

Schuster
Schusterová
Suková
Šebeň
Šmídová
(sestra
Magdalena OSU)
Šuláková
Thiemová
Tobek
Štípek
Vojáčková
Vopařil

Václav
Anna
Martina
Jozef
Marta

Mgr.,Bc
Mgr.
Mgr
Mgr.
Mgr.

Miriam
Jolana
Pavel
Jan
Jaroslava
Karel

Mgr.
Mgr.
Mgr.

Mgr.

Mgr.
Mgr.
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ředitel školy
M
Čj, Aj
Aj, D, TV
Čj, Fj
Čj, Vv, D
Hv
Vv, DU
Aj
mateřská dovolená
Hv
zástupce ředitele
Nj
Náboženství

Aprobace
M–F
Čj – Aj
Aj - D
Čj – Fj
Čj – Vv
Hv
Vv
Art
Čj – Hv
Nj, Rj
1. - 5.

Ch
Čj, L
Z, D
Ke, Bi, Tv,
náboženství
M, Dg
Aj, Hv, Ke
Ivt
Tv
Ke, Vv, náboženství,
knihovna

Bi – Ch
Čj – L
D-Z
Ke

F, Ivt
Nj
D, Ke, náboženství
sportovní hry
M, Tv
Bi, Ch, F

F – ZT
Nj - D
Ke

M,Dg
Aj, Hv
Ivt
Tv
M – Vv

M – ZT
Bi – Ch

Ostatní zaměstnanci
Hlavinková
Hlavinková
Hlavinka
Karelová

Zdeňka
Barbora, dipl. um.
Jiří
Radka

Kašparová
Stryhal

Helena
Tomáš

Kánská
Krčíková
Truncová

Zdeňka
Květuše
Jitka
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ekonom
pastorační asistentka
školník
vedoucí školního
klubu
sekretářka
správce sítě,
Ivt
úklid školy
úklid školy
úklid školy

Studenti školy
PRIMA

SEKUNDA

TERCIE

KVARTA

Michaela Bílá
Petra Havlíčková
Marie Havrdová
Jana Hlavová
Jana Hobzová
Matouš Honus

Fabienne Balcarová
Marek Dolejší
Alžběta Dvořáková
Dominika Godlewská
Dominika Grenarová
Radek Hampl

Blanka Antošová
Kristýna Blažejová
Michal Brachovec
Elisabeth Fojtíková
Dominika Hanušová
Ludvík Hart

Jana Bohatá
Vít Bořil
Milana Bubanová
Vojtěch Havránek
Vojtěch Havrda
Josef Hornych

Jiří Jurečka

Karolína Hanzlová

Jakub Havlíček

Filip Kalfiřt

Anna Kopečková
Daniel Kunášek
Vít Ludwig
Lukáš Málek
Anna Nezmeškalová
Barbora Pazderová
Jakub Pečenka
Štěpánka Pintnerová
Aneta Polesná
Martin Slabý
Veronika Slaninková
Andrea Sochůrková
František Šarm
Lukáš Teplý
Anna Utendorfská
Tereza Vacková
Ellen Venkrbcová

Štěpánka Jahodová
Lucie Jirsová
Tomáš Jurka
Anežka Karelová
Johanka Klingerová
Tereza Neckařová
Klára Nekvasilová
Kateřina Neřoldová
Vojtěch Novotný
Klára Pešková
Klára Procházková
Štěpán Růžek
Jan Slabý
Lukáš Teplý
Tomáš Tvrdík
Daniel Vašek
Dominik Vlášek
Tereza Vojáčková
Kryštof Zelenka
Barbora Zelinková

Prokop Havrda
Nikola Holanová
Marta Holoubková
Gabriela Horáková
Zuzana Hrnčiříková
Otakar Hynek
Kristýna Janatová
Adéla Jeřábková
Alžběta Korábková
Matouš Lánský
Petra Lišková
Michal Mikšovský
Romana Nešporová
Dušan Pipek
Iveta Pokorná
Renata Růžičková
Michaela Šancová
Andrea Taverni
Josef Tichý
Anna Vacková
David Zikmunda
Zuzana Žáčková

Klára Kocmanová
Julie Kučerová
Veronika Lehká
Iva Lokajová
Anna Lukačinová
David Magát
Jiří Mašín
Kristýna Maťhová
Samuel Pečenka
Václav Poživil
Bohuslav Procházka
Gabriela Slaninková
Barbora Slavíčková
Veronika Šátková
Markéta Šimková
Lucie Teplá
Markéta Uttendorfská
Adam Vacek
Josef Vojáček
Marie Vosáhlová
Petr Zbraněk
Jan Zich

29 studentů
třídní
Mgr. M. Šuláková

30 studentů
třídní
Mgr. A. Němcová

24 studentů
27 studentů
třídní
třídní
Mgr. A. Schusterová PhDr. A. Nechvílová
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Studenti školy
KVINTA

SEXTA

SEPTIMA

OKTÁVA

Pavel Beznoska
Petra Bigasová
Nikola Čermáková
Lidya Dorosh
Anna Dvořáková
Petr Fojtík
Jakub Grenar
Matouš Hartman
Šárka Hunešová
Adrian Hurt
Ludmila Hylská
Karolina Kácovská
Miroslava Karásková
Jiří Karban
Klára Karelová
Michal Lanc
Jakub Lokaj
Aneta Martínková
Milan Matějka
Petra Michnová
Josef Němec
Eva Némethová
Magdalena Neřoldová
Marek Pařízek
Jana Procházková
Klára Střihavková
Kateřina Šemberová
Jakub Šimek
Markéta Turková
29 studentů
třídní
Mgr. K. Vopařil

Anna Cissé
Dagmar Civišová
Lucie Drahorádová
Jan Hlavinka
Jana Jelínková
Helena Jeřábková
Kateřina Korábková
Jana Kupecká
Michaela Kůtová
Veronika Kuttová
Pavlína Lehká
Tereza Macková
Monika Menšíková
Lenka Michnová
Kateřina Němcová
Oleksandr Nobilis
Nikola Pajerová
Josef Pařízek
Barbora Procházková
Matěj Skalník
Kristýna Sosnovcová
Hana Szádovská
Vojtěch Šimek
Eliška Šimková
Michaela Uttendorfská
Kristýna Vacková
Denisa Veselá
Iveta Zikmundová
Veronika Zvolánková
29 studentů
třídní
Mgr. R. Eliášová

Petr Aubrecht
Michael Buban
Andrea Bucifalová
Lucie Bulánková
Katarína Drabešová
Anežka Eliášová
Antonín Grenar
Josef Hlavatý
Jan Hornych
Marek Hynek
Tomáš Charvát
Filip Jeřábek
Jiří Kadlec
Kristýna Kopčiková
Libor Krycner
Vendula Kuttová
Klára Magátová
Alžběta Mašínová
Josef Poživil
Jan Rezler
Tomáš Slavíček
Kristýna Sovová
Olga Svobodová
Josef Veselý
Jan Zadražil
Lucie Zadražilová

Ondřej Bělina
Anežka Cinerová
Martin Cissé
Tomáš Černý
Tomáš Dejmal
Edita Drábková
Ondřej Ďoubal
Olexandra Hart
Ondřej Havlík
Veronika Holá
Vojtěch Jeřábek
Barbora Kafková
Michaela Kopecká
Ondřej Korábek
Darius Kryszczuk
Pavel Kurc
Jakub Lukeš
Jan Michal
Marek Michna
Monika Najbrtová
Klára Nechvílová
Lukáš Osmančík
Martin Pařízek
Michaela Slaninková
Tomáš Stříbrský
Petr Šťastný
Lucie Telecká
Monika Větrovská
Simona Vítková
29 studentů
třídní
Mgr. J. Vojáčková

26 studentů
třídní
Mgr. P. Tobek
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Školská rada při Církevním gymnáziu sv. Voršily v Kutné Hoře
byla v souladu s požadavky zákona č. 561/2005Sb. zřízena
s účinností od 1.11. 2005. Rozsah a forma činnosti školské rady
jsou určeny výše uvedeným zákonem. Jedná se především o
schvalování výročních zpráv o činnosti školy, vnitřního řádu školy
a stipendijního řádu. Školská rada dále projednává koncepční
záměry rozvoje školy, vyjadřuje se k hospodaření školy a zabývá
se inspekčními zprávami. Významnou součástí činnosti školské
rady je dávání podnětů zřizovateli a vedení školy. V neposlední
řadě školská rada vyřizuje nebo předává k vyřízení podněty a
návrhy ze strany učitelů, rodičů a širší veřejnosti.
Počet členů školské rady byl stanoven na devět, přičemž třetinu
členů volí zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti,
třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů
jmenuje Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily
jako zřizovatel. Volby pedagogických pracovníků proběhly 2.11.
2005. Zvoleni byli PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Pavel Tobek a
Mgr. Karel Vopařil. Voleb se zúčastnilo 19 oprávněných voličů.
Volby zákonných zástupců a zletilých studentů proběhly během
třídních schůzek 2.11. 2005 a zvoleni byli Ing. Antonín Grenar, Bc.
Marie Macková a JUDr. Sylva Magátová. Cekem bylo odevzdáno
139 platných hlasovacích lístků.
Jmenovanými členy školské rady jsou Msgr. Tomáš Holub, Mgr.
Alice Anežka Macková OSU a Jana Klára Ptáčková OSU.
Funkční období školské rady je 3 roky. V listopadu letošního roku
vyprší mandát současné školské rady a proběhnou volby do nové.
Primárním cílem činnosti školské rady je umožnit zletilým
studentům,
zákonným
zástupcům
nezletilých
studentů,
pedagogickým pracovníkům a dalším osobám podílet se na
správě školy. Cíl je naplňován při pravidelných jednáních školské
rady. Jednání svolává předseda školské rady obvykle dvakrát
ročně – na jaře a na podzim. V případě potřeby je svoláno
mimořádné jednání.
S odvoláním na vysokou účast členů školské rady na jednotlivých
jednáních, na množství projednaných otázek i kvalitu závěrů a
15

rozhodnutí radou učiněných, považuji školskou radu za přínosnou
a do budoucna jednoznačně doporučuji stávající rozsah činnosti
zachovat.
Pavel Tobek, předseda školské rady
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Údaje o přijímacím řízení
Počet přihlášených žáků do primy
Zkoušek se zúčastnilo
Bez písemných přijímacích zkoušek bylo přijato
Celkem bylo přijato

48
28
20
32

Jeden uchazeč se pro nemoc zúčastnil přijímacích zkoušek
v náhradním termínu dne 12. 5. 2008.
Dva uchazeči byli přijati do sekundy, jeden uchazeč byl přijati do
tercie.Jeden uchazeč byl přijat do tercie bez přijímacích zkoušek
na základě přestupu z jiného gymnázia. Dva uchazeči byli přijati
do kvarty a dva uchazeči byli přijati do kvinty. Z toho jeden byl
přijat na základě přestupu z jiného gymnázia.
Přijímací řízení proběhlo dne 21.dubna 2008- 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 - 70%
ústní pohovor - 10%
prospěch na ZŠ - 20%
Celkem - 100%
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Údaje o školném
Výše školného ve školním roce 2007/08:
Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje Školská rada vždy
k 31. 8. pro následující školní rok.
Ve školním roce 2007/08 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.
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Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok
2007

Rok 2007
Provozní výnosy – hlavní činnost
Z toho:
Státní dotace na provoz školy
Státní dotace na provoz školního klubu
Státní dotace na konktivitu (připojení k internetu)
Dotace z KÚ na preventivní programy (os. růst
studenta)
Dotace z KÚ na sportovní rozvoj studenta
Dotace z fondu Česko-něm. budoucnosti –výměnné
pobyty
Dotace z KÚ na pořádání matematické olympiády
Příspěvek od zřizovatele školy na provoz
Školné
Příspěvek na zájmovou činnost školního klubu
Dary na provoz školy
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje materiálu
Úroky z běžného účtu
Ostatní výnosy

Provozní náklady – hlavní činnost
Z toho:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Náklady na hrubé mzdy
Ostatní osobní náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům
Úroky z úvěru
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v Kč
10 396 094,00
8 812 600,00
202 000,00
20 000,00
22 500,00
30 000,00
40 000,00
5 331,00
300 000,00
589 500,00
16 600,00
303 737,00
4 210,00
43 823,00
3 833,00
1 960,00

10 415 261,00
477 435,00
445 087,00
11 651,00
75 912,00
944 128,00
5 754 759,00
198 745,00
2 091 973,00
23 100,00
13 085,00

Náklady na výplatu prospěchového stipendia
Ostatní provozní náklady
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého
majetku

Hospodářský výsledek – hlavní činnost
Provozní výnosy – vedlejší činnost
Nájemné

89 250,00
31 531,00
258 605,00

-19 167,00
51 300,00
51 300,00

Provozní náklady – vedlejší činnost

33 865,00

Spotřeba materiálu (nákup vybavení školního bufetu)
Služby
Odpisy hmotného dlouhodobého majetku

25 122,00
498,00
8 245,00

Hospodářský výsledek – vedlejší činnost

17 435,00

Hospodářský výsledek za celou
organizaci:

- 1 732,00

Investiční činnost Církevního gymnázia sv. Voršily v r. 2007
V listopadu 2006 byla započata rekonstrukce dvou místností
v přízemí školy na prodejnu drobného občerstvení a rekonstrukce
hlavního vchodu do kláštera, který škola používá jako svůj hlavní
vchod. Rekonstrukce výše uvedených prostor byla dokončena a
kolaudována v únoru 2007. Celkové náklady na stavební úpravy
vchodu a školního bufetu činily 375 tis. Kč.
Příjmy 2006 a 2007 na rekonstrukci
Dary od fyzických osob
Čerpání investičního fondu školy

405 207,00
19 714,00
385 493,00

Výdaje 2006 a 2007 na rekonstrukci
Stavební povolení, stavební projekt
Pískovcová dlažba (hlavní vchod do školy)
Doprava a položení pískovcové dlažby
Automatické dveře (hlavní vchod do školy)
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405 207,00
8 500
54 241,00
22 709,00
123 760,00

Osvětlovací tělesa
Elektroinstalace
Elektro - revize
Slaboproudé rozvody, strukturovaná kabeláž
Montáž elektronického zabezpečení školy
Zednické práce – hlavní vchod
Přeosazení kamenných schodů (vstup z ulice)
Instalatérské a topenářské práce
Malířské práce
Sádrokartoné příčky – hlavní vchod

Další investiční výdaje v roce 2007
Nákup prodejního pultu a nábytku do školního bufetu
Školní docházkový systém
Školní nábytek – stavitelné lavice a židle
Nákup souboru počítačů do studovny

17 064,00
12 102,00
852,00
20 259,00
19 853,00
5 854,00
18 743,00
43 747,00
27 297,00
30 226,00

315 109,00
48 500,00
103 174,00
80 308,00
83 127,00

Další investiční výdaje v roce 2007 byly pokryty z investičního
fondu školy.
Fondy organizace k 31. 12. 2007
Vlastní jmění
Investiční fond
Sociální fond

8 292 635,00
8 129 585,00
162 280,00
497,00
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Poskytnuté dary
Dary na provoz školy v roce 2007

v Kč

Římskokatolická farnost – Sedlec – Kutná Hora
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Biskupství Hradec Králové (zahraniční dar
z Augsburgu)
Sdružení při CG sv. Voršily
Pavel Ryjáček
Josef Neckař
MUDr. Marie Chocholáčková
Mgr. Josef Poživil
Květoslav Šlejtr
Květoslav Zajíček
Ing. Karel Macek

Celkem

150 000,00
100 000,00
32 261,00
7 476,00
5 500,00
3 000,00
2 000,00
1 300,00
1 000,00
700,00
500,00

303 737,00

Dary na investice

v Kč

Biskupství Hradec Králové (zahraniční dar
z Augsburgu)

245 887,00

Poděkování dárcům:
Děkujeme všem dárcům a příznivcům školy, kteří se podíleli
jakýmkoliv způsobem na rozvoji a činnosti Církevního gymnázia
sv. Voršily.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název školení
Telmae – projekty v přírodní
vědě
Telmae – projekty v přírodní
vědě
Kyoto in the Tome
Talnet
AV Media – jazyková laboratoř
AV Media – jazyková laboratoř

Měsíc konání

Jméno a příjmení

říjen - leden

RNDr. Luboš Musílek

říjen - leden
únor
březen
březen
březen

Mgr. Miriam Šuláková
RNDr. Luboš Musílek
RNDr. Luboš Musílek
Mgr. Jan Fér
Philippa King
PhDr. Stanislava
Lisková
PhDr. Alžběta
Nechvílová
Mgr. Eva Hartmanová
PhDr. Alžběta
Nechvílová
Mgr. Eva Hartmanová
Mgr. Romana
Eliášová
Mgr. Jan Fér
Philippa King
PhDr. Stanislava
Lisková
Mgr. Eva Hartmanová
Mgr. Václav Schuster

AV Media – jazyková laboratoř březen
Mediální výchova – multimet.
Mediální výchova – multimet.

leden
leden

Multimediální učebnice Fraus
Multimediální učebnice Fraus

leden
leden

Práce s dyslektickými studenty říjen
Práce s dyslektickými studenty říjen
Práce s dyslektickými studenty říjen
Práce s dyslektickými studenty říjen
Práce s dyslektickými studenty říjen
Matematika pro nevidomé
květen
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Vyučování náboženství
Ve školním roce 2007/08 organizovalo Církevní gymnázium sv.
Voršily výuku náboženství pro všechny zájemce z Kutné Hory a
okolí. Výuka probíhala v rámci školního klubu a byla zajištěna
katechety, kterým Biskupství královehradecké udělilo kanonickou
misi. Hlavním garantem výuky byl spirituál školy P. Tobek.
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Aktivity ve školním roce 2007/2008
27. 8. - 31. 8. - Přípravný týden pro učitele.
27. 8. - Pedagogická porada.
29. 8. - Občanské sdružení Prostor uspořádalo přednáškový blok
pro pedagogy o drogách.
3. 9. - Slavnostní zahájení školního roku v kostele sv. Jakuba. Mši
svatou celebroval královéhradecký biskup Dominik Duka.
4. 9. - 6. 9.- Prima odjela na třídenní seznamovací adaptační kurz
do Jeníkova u Hlinska.
6. 9. - 20. 9. - Čtrnáctidenní projekt CG s partnerským gymnáziem
Kardinal-von-Galen v Münsteru. Němečtí studenti navštívili na
týden Kutnou Horu, besedovali s českými studenty, prohlíželi si
pamětihodnosti, společně sportovali. Druhý týden čeští studenti
návštěvu oplatili. Také v Německu byly připraveny zajímavé
aktivity.
12. 9. -19. 9. - Skupina studentů - výběr ze tříd - odjela na
poznávací zájezd do Londýna.
14. 9. - Oslava svátku svaté Ludmily. K tomuto jubileu připravil
program spirituál školy na Vysoké.
26. 9. - Dvě studentky septimy - Katarína Drabešová a Anežka
Eliášová odjely na jazykový pobyt do partnerské školy ve
francouzském Avallonu.
3. 10. -7. 10. - Školu navštívila skupina studentů z partnerského
voršilského gymnázia z Trnavy. Oplatili návštěvu kutnohorských
studentů, kteří byli vloni na podzim v Trnavě.
9. 10. - 11.10. - Kvinta odjela na orientační dny do Jeníkova u
Hlinska.
19. 10. - Oslava svátku svaté Voršily. Sestry voršilky pozvaly
bývalé žákyně a chovanky školy a připravily pro ně program.
Studenti pro hosty zazpívali. Konala se slavnostní mše svatá,
kterou celebroval biskup Josef Kajnek z Hradce Králové.
22. 10. - Také část tohoto dne věnovala škola oslavě svátku svaté
Voršily. Pro vyšší stupně gymnázia připravil vojenský kaplan
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Z. Mikulka prezentaci o Afghánistánu, kde několik měsíců pobýval
v české misi. RNDr. Z. Čecháček informoval o svých cestách po
Antarktidě na ostrově Nelson. Jeho přednášku doplnily fotografie,
které byly několik týdnů vystaveny na chodbách gymnázia.
Nejmladší studenti vyslechli P. Šlégra, který hovořil o papežském
misijním díle v Africe.
29. 10. - Do školy přijela skupina 23 studentů z francouzské
partnerské školy v Avallonu. Na celý týden pobytu byl pro hosty
zajištěn program - návštěva Prahy, Poděbrad, skanzenu v Přerově
nad Labem, prohlídka kutnohorských pamětihodností a zámku
Kačina. Zpět do Francie studenti odjeli 4. 11.
1. 11. - U příležitosti svátku Všech svatých byla v klášterním
kostele školní mše svatá.
4. 11. - Skupina studentů z vyšších ročníků, doplněna o některé
rodiče a přátele školy, odjela na týdenní poznávací zájezd do
Říma. Na programu byla mimo jiné audience u sv. otce a přijetí
v generalátu sester Voršilek.
9. 11. - Beseda studentů septimy a oktávy s poslancem
Evropského parlamentu Mgr. Hynkem Fajmonem, který školu
navštívil v rámci svého Eurodne.
12. 11. - Konala se čtvrtletní pedagogická porada a třídní
schůzky.
30. 11. a 1. 12. - Den otevřených dveří. Rodiče a uchazeči měli
možnost prohlédnout si školu, informovat se o studiu a nahlédnout
do vyučování.
3. 12. - Školní mše svatá.
3. 12. a 4.12. - Kutnohorská příspěvková organizace se
zaměřením na ekologickou výchovu Ekodomov uspořádala pro
sekundu a tercii tříhodinový program na téma Živá voda.
4.12. - Kvarta navštívila v Praze anglické divadelní představení
Farma zvířat od G. Orwella, které se konalo v Salesiánském
divadle v Kobylisích.
5. 12. - Kvarta byla opět v Praze, tentokrát si v Klementinu
prohlédla Codex gigas a zhlédla doprovodný program k této
výstavě.
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8. 12. - Spirituál školy P. Pavel Tobek připravil a vedl duchovní
obnovu pro učitele a pracovníky školy. Byla zakončena mší svatou
v klášterním kostele.
12. 12. - Ředitel, zástupkyně a spirituál se zúčastnili tradičního
předvánočního setkání v Novém Adalbertinu v Hradci Králové, na
které byli pozváni biskupem Dominikem Dukou. Na setkání byli i
zástupci ostatních církevních škol v diecézi.
19. 12. - Adventní koncert Církevního gymnázia v kostele sv. Jana
Nepomuckého.
20. 12. - Večerní předvánoční program ve škole, hry, soutěže,
ozdobení vánočního stromu a předávání dárků. Někteří studenti
ve škole přenocovali.
3. 1. 2008 - Studenti CG se spoluúčastnili tvorby živého betlému
na Palackého náměstí..
5. 1. - 11.1. - Sekunda a kvinta byla na lyžařském výcvikovém
kurzu v Roudnici v Krkonoších.
23.1. - Na CG se konalo okresní kolo matematické olympiády
kategorií Z5 a Z9.
28.1. - Proběhla pololetní klasifikační porada.
28.1. - Studenti s učiteli oslavili svátek sv. Angely Merici,
zakladatelky řádu sv. Voršily. V klášterním kostele se konala mše
svatá. Se studenty besedoval bývalý politický vězeň p. Teplý, o
svých zážitcích vyprávěl p. Graumann - "bývalé Wintonovo
zachráněné židovské dítě", divadelní soubor Karla Macka sehrál
představení. Byli pozvání i absolventi CG, kteří nejstarší studenty
informovali o svém působení na různých typech škol.
1. 2. - Na jednodenní pololetní prázdniny odjeli pedagogové CG
do Biskupského gymnázia ve Skutči, které zorganizovalo setkání
učitelů církevních škol královéhradecké diecéze. Na programu
byla mše svatá, kterou celebroval mons. Dominik Duka,
následovala přednáška ředitele Cyrilometodějského gymnázia v
Prostějově Jaroslava Fidrmuce na téma Smysl a poslání
církevních škol. Po společném obědě učitelé diskutovali ve
skupinách, tvořených představiteli různých škol.
1. 2. - V OK clubu Lorec proběhl maturitní ples oktávy.
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6. 2. - Popeleční středa - v klášterním kostele byla školní mše
svatá.
8. 2. + tři další následující pátky - vždy část kvinty pracovala s
klienty v Diakonii v Čáslavi.
29. 2+1. 3.- Proběhla školní duchovní obnova - zúčastnilo se 16
studentů
5. 3. - V rámci předmětu křesťanská etika navštívila sexta
Židovské muzeum v Praze.
6. 3. - Mše svatá v klášterním kostele. Téhož dne se konala
schůzka přípravného výboru k oslavám 15. výročí založení školy a
tvorbě almanachu.
7. 3. - Konala se schůze ke tvorbě Školního vzdělávacího
programu pro vyšší gymnázium. Řešily se zejména hodinové
dotace jednotlivých předmětů.
10. 3. - 14. 3. - Jarní prázdniny, 17. -19. března 3 dny ředitelského
volna před Velikonocemi.
15. 3. - Konečný termín pro přijetí přihlášek. Do primy CG se
přihlásilo 48 uchazečů, do jiných ročníků dalších devět.
28. 3. - Studenti připravili překvapení ke Dni učitelů, čtyři
vyučovací hodiny zastupovali učitele. Nejvyšší ročníky - septima a
oktáva - besedovali s p. Štěpanovským na téma šikana.
31. 3. - Zasedala Školská rada.
2. 4. - Studenti tercie a kvarty zhlédli v pražském paláci Hybernia
divadelní představení Rychlé šípy v podání divadla Příbram.
8. 4. - Na chodbách CG se uskutečnila v pořadí již 10. vernisáž
Dobře utajených výstav. Studenti tercie a kvarty vyjádřili pomocí
kompozice, barev a rytmu dojem z básní z knihy Víc než hlas.
Výstava trvala do konce května.
9. 4. - Pedagogická porada a třídní schůzky.
16. 4. - Písemná předmaturitní práce z německého a
francouzského jazyka.
17. 4. - Písemná předmaturitní práce z anglického jazyka.
21. 4. - Proběhly přijímací zkoušky, do primy bylo přijato na
základě přijímacího řízení 30 studentů, na odvolání další dva. Do
sekundy byli přijati dva studenti, do tercie dva studenti, do kvarty
dva studenti a do kvinty také dva studenti.
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24. 4. - Písemná maturitní práce z českého jazyka.
23. 4. -25. 4. - Sekunda se zúčastnila orientačních dnů v Jeníkově
u Hlinska.
6. 5. - Proběhla klasifikační porada pro oktávu.
5. 5. - 7. 5. - Sexta se zúčastnila orientačních dnů v Jeníkově u
Hlinska.
7. 5. -12. 5. - Část studentů kvarty byla na poznávacím zájezdu v
Londýně.
7. 5. - Oktáva měla "poslední zvonění".
12. 5. - 19. 5. - Předmaturitní přípravný ("svatý") týden oktávy.
15. 5. - Na čtyřtýdenní jazykový pobyt do partnerské školy v
Münsteru (SRN) odjeli Pavlína Lehká ze sexty a Jan Zadražil ze
septimy.
19. 5. -23. 5. - Probíhaly ústní maturitní zkoušky. Skládalo je 29
studentů. S vyznamenáním maturovalo 11 studentů, 16 jich
prospělo. Neprospěli dva studenti. Předsedkyní maturitní komise
byla ing. Dagmar Kučerová z Biskupského gymnázia Skuteč.
V poslední den maturit odpoledne se uskutečnilo v klášterním
kostele slavnostní vyřazení absolventů, kterému předcházela mše
svatá, kterou celebroval Mons. Tomáš Holub. Na závěr bylo pro
studenty, rodiče a hosty připraveno ve škole občerstvení.
26. 5. -29. 5. - Ředitel školy Mgr. Jiří Vojáček předsedal maturitám
na Biskupském gymnáziu v Brně. Ve stejném termínu byl
předsedou maturitní komise na Biskupském gymnáziu ve Skutči
spirituál školy P. Pavel Tobek.
29. 5. - Bývalý herec Horáckého divadla v Jihlavě Vladimír Kotrlík
připravil pro studenty
kvinty a sexty literární pásmo o Jiřím
Wolkrovi, pro studenty tercie a kvarty o Janu Nerudovi.
12. 6. - 20. 6. - Konaly se Městské hry 3.olympiády dětí a mládeže
v Kutné Hoře, kterých se úspěšně zúčastnili studenti nižšího
gymnázia.
17. 6. - Studenti tercie, kvarty a sexty byli v divadle na hře Nikolaje
Vasiljeviče Gogola
Revizor; hrál divadelní soubor Klicperova divadla v Hradci Králové.
19. 6. - Konala se závěrečná klasifikační porada.
16. 6. - 24. 6. - V těchto dnech se uskutečnily výlety všech tříd.
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23. 6. - Vyučující angličtiny připravili pro studenty Anglický den.
Probíhaly diskuse s hosty z USA, soutěže, kvízy, promítaly se
filmy v angličtině a připravovaly se pokrmy, typické pro anglicky
mluvící země.
25. 6. - Studenti byli odměněni za umístěních v soutěžích a
olympiádách. Součástí oceňování bylo i předávání cen za úspěchy
sportovní, včetně Městských her 3. Olympiády dětí a mládeže.
Poté sehráli studenti v Tylově divadle muzikál, jehož scénář
vycházel z knihy amerického autora Roarka Bradforda Černošský
Pán Bůh a páni izraelité. Toto úsměvné dílko se studenty
nastudovala pastorační asistentka Bára Hlavinková.
27. 6. - Školní rok 2007-2008 byl zakončen mší svatou, kterou v
kostele sv. Jakuba celebroval biskupský vikář Mons. Karel
Moravec. Potom studenti obdrželi závěrečná vysvědčení.
V červenci a v srpnu probíhaly dokončovací práce ve III. NP
východní části kláštera. Byla zřízena kmenová třída, kancelář a
WC dívky.
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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 konaly schůzky předmětových komisí a
vyučujících primy pro implementaci ŠVP

V rámci školního klubu pracovala také pastorační asistentka
Barbora Hlavinková. Věnovala se zejména vedení scholy,
přípravou školních a dětských mší, vedla několik kroužků,
režírovala studentská divadelní představení. Podstatným dílem
přispěla k dobrému fungování školního klubu.
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Umístění studentů v soutěžích
Německý jazyk:
3. místo okresního kola konverzační soutěže: Václav Poživil –
kvarta
Anglický jazyk:
2. místo konverzační soutěže: Josef Hornych – kvarta
Český jazyk:
3. místo okresního kola – Jana Bohatá – kvarta
2. místo okresního kola – Kateřina Korábková – sexta
1. místo recitační soutěž – Tereza Vojáčková – sekunda
Tereza Vojáčková v krajské recitační soutěži dostala čestné
uznání.
Matematika:
1. místo pythagoriáda – Petra Havlíčková - prima
2. místo matematická olympiáda okresní kolo – Petra Havlíčková –
prima
3. místo matematická olympiáda okresní kolo – Johanka
Klingerová – sekunda
1. místo pythagoriáda – Daniel Vašek – sekunda
Fyzika:
3. místo okresní kolo archimediády – Tomáš Jurka – sekunda
1. místo fyzikální olympiáda okresní kolo – Alžběta Korábková –
tercie
2. místo fyzikální olympiáda okresní kolo – Marie Králová – tercie
3. místo fyzikální olympiáda okresní kolo – Josef Vojáček – kvarta
Biologie:
1. místo olympiáda okresní kolo – Markéta Šimková – kvarta
2. místo olympiáda okresní kolo – Daniel Vašek – sekunda
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2. místo olympiáda okresní kolo – Markéta Uttendorfská – kvarta
3. místo olympiáda okresní kolo – Jana Bohatá – kvarta
1. místo olympiáda krajské kolo – Ondřej Korábek
3. místo olympiáda krajské kolo – Daniel Vašek – sekunda
1. místo republikové kolo – Ondřej Korábek
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Prevence sociálně patologických jevů
Výchovné poradenství je zaměřeno výrazně na individuální práci
se studenty. Pro studenty byly stanoveny dvě hodiny v týdnu, kdy
mohou přijít za výchovným poradcem a konzultovat své potřeby.
V naléhavých případech mohou se obracet na výchovného
poradce neformálně kdykoli.
Výchovné poradenství koordinuje ve spolupráci s PPP
v Kutné Hoře a v Kolíně přípravu studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami včetně přípravy individuálních studijních
plánů. V uplynulých dvou letech se tato příprava týkala celkem 12
studentů včetně 2 studentů, pro které byl vytvořen individuální
studijní plán.
Pro studenty septimy a jejich rodiče byly připraveny ve
spolupráci s třídním učitelem a s vedením školy individuální
pohovory o maturitní zkoušce a o jejich dalším studiu po ukončení
naší školy.
Výchovný poradce a spirituál školy jsou garanty Programu
osobnostního růstu studentů.
Neformální kontakt se studenty i s rodiči je na naší škole
účinnou prevencí problémů, které provázejí dospívajícího člověka.
Autoevaluace Programu osobnostního růstu studentů v roce 2007
a 2008 (tj. školní roky 2006-07 a 2007-08)
1. Počet studentů, kteří absolvovali výjezdová setkání v rámci
Programu osobnostního růstu: 128 resp. 101
Počet pedagogů na přednášce o.s. Prostor Kolín: 23
2. Použité podklady pro evaluaci projektu:
- dotazníky určené studentům
- slovní hodnocení
- rozhovory se studenty, rodiči, třídními učiteli
- hodnotící zprávy jednotlivých částí projektu
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3. Vyhodnocení cílů:
V rámci Programu osobnostního růstu studentů se konala
vícedenní výjezdní setkání pro studenty primy (Dny poznávání),
sekundy (Závislosti), tercie (Vztahy obecně, vztahy mezi muži a
ženami, pouze šk. rok 2006-07), kvinty (Dobro a zlo) a sexty
(Emoční a sociální inteligence).
Dny poznávání v primě výrazně přispěly k rychlejšímu
vzniku a upevnění kamarádských vztahů v nových třídách, což se
výrazně projevilo již v prvém týdnu výuky a o to náročnější byl pro
pedagogy samotný začátek výuky v jednotlivých předmětech.
Asi nejlépe lze ohodnotit výjezdové dny pro sekundu. Téma
Závislosti velice zaujalo a jeho obsah i překvapil. Filmy, diskuze,
četba úryvků z knihy My děti ze stanice Zoo i 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 závažnost tématu a řada
postojů vyzněla nadějně pro jejich další život. Poněkud zklamala
přednáška o.z. Prostor Kolín, která byla profesionálně odvedená,
ale v níž chyběl zápal a snaha o nadchnutí studentů. Ve šk. roce
2007-08 byl pozván ke spolupráci pan Ellmrich s občanského
hnutí Teen Challenge ze Šluknova, tato spolupráce byla velice
příjemná a je dohodnuta i do budoucích let.
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 téma. Při fyzicky nároční aktivitě v brzkých ranních
hodinách mohli studenti vyzkoušet, kde jsou uloženy jejich limity.
Škoda, že celkovou úroveň Dnů v sextě poznamenala absence
několika studentů.
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Téma Dobro a zlo tradičně jako každým rokem připravil pro
naši
školu
instruktorský
tým
Katechetického
centra
královéhradeckého biskupství. Svým entuziasmem podchytil
zájem studentů o téma a vlastní obsah a průběh tohoto
výjezdového setkání tím posunul výrazně nahoru. Program byl
promyšlený a smysluplně připravený.
Všechna výjezdová setkání studentů proběhla
v novém salesiánském centru v Jeníkově u Hlinska, které poskytlo
vynikající zázemí pro ubytování. Škola tím nalezla stabilní místo
pro svou mimoškolní činnost, které je přiměřeně dosažitelné
hromadnými dopravními prostředky a svou kvalitou je na patřičné
výši.
4. Zkušenosti do budoucích Orientačních dnů
- průběh realizace vyhovoval stanoveným cílům
- upravit pro toto téma metodiku, aby lépe a pro studenty
jasněji objasňovala téma vztahů mezi chlapci a dívkami
- navázat spolupráci z dalšími externisty, kteří nabízejí své
služby, především pro téma Závislosti, příp. i pro téma
Vztahy
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Kontroly a inspekce

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Komplexní kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně provedené dne 22. 10. 2007.
Zajištěné nedostatky: Požární kniha – Preventivní prohlídky nejsou
prováděny odborně způsobilou osobou.
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj
Kontrola systému BOZP a pracovněprávních vztahů
1. Systém řízení BOZP: bez závad
2. Péče o pracovní podmínky: bez závad
3. Pracoviště: bez závad
4. Pracovní postupy: bez závad
5. Pracovní stroje a zřízení: bez závad
6. Pracovní úrazovost: bez závad
7. Roční kontroly BOZP: bez závad
Zjištěné nedostatky:
1. Hlavní plynový uzávěr plynové kotelny není označen
bezpečnostně informativní tabulkou.
2. Větrání plynové kotelny je přirozené – nesplněna povinnost
ustanovení §2, odst. 1, písm. b) zákona č. 309/06
Česká školní inspekce Středočeský inspektorát
Předmět kontroly:
Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státní
rozpočtu poskytovaných školám zřizovaných registrovanými
církvemi podle školského zákona.
1. Kontrola oprávněnosti čerpání finančních prostředků.
2. Kontrola správnosti vykazování skutečného počtu žáků.
3. Kontrola vykazování údajů ve statistickém zjišťování mzdových
prostředků a zaměstnanců.
4. Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví.
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5. Kontrola vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Kontrola odměňování zaměstnanců dle Zákoníku práce.
7. Kontrola uzavření a vyplácení dohod o provedení práce.
8. Kontrola uzavření a vyplácení dohod o pracovní činnosti.
9. Kontrola dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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Studentské výměnné pobyty
Církevní gymnázium spolupracuje se třemi partnerskými školami v
cizině.
Od roku 1996 s voršilskou školou Jeanne d´Arc Lycée v Avallonu
ve Francii, od roku 1999
s Kardinal-von-Galen Gymnasium v Münsteru a od roku 2006
(předtím nepravidelně) s voršilským Gymnáziem Angely Merici v
Trnavě na Slovensku.
Spolupráce s francouzskou školou spočívá v pobytech
francouzských studentů v Kutné Hoře a
následující rok českých studentů v Avallonu. Studenti vždy bydlí
týden v rodinách, hostitelská škola připravuje kulturní a sportovní
akce. Kromě toho jezdí každoročně dva čeští studenti na měsíční
stáž do Avallonu, kde studují a účastní se vyučování ve
francouzštině.
Praxe s Kardinal-von-Galen-Gymnasium je obdobná, s tím
rozdílem, že němečtí i čeští studenti se účastní výměnných pobytů
každoročně. Probíhají i pravidelné jazykové stáže dvou až tří
studentů v Německu. Začíná fungovat i model povinné školní
praxe německých studentů na Církevním gymnáziu, kde pomáhají
ve výuce němčiny. Zároveň jim naše škola zajišťuje možnost
studia německých pramenů a literatury ve Státním okresním
archívu v Kutné Hoře.
Spolupráce s trnavským gymnáziem se uskutečňuje formou
týdenních vzájemných návštěv (vždy jeden rok Slováci v Kutné
Hoře a další Češi v Trnavě).
Kromě těchto kontaktů a výjezdů pořádá škola každoročně
poznávací zájezdy do Londýna.
Prozatím jednorázovou, ale ne zanedbatelnou akcí, byl na podzim
2007 zájezd studentů a přátel školy do Říma, kde kromě
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církevních a antických památek navštívili Generalát Římské unie
řádu svaté Voršily.
Kontakty s Francií a Německem jsou zajišťovány vyučujícími
francouzštiny a němčiny, poznávací zájezdy do Anglie vyučující
angličtiny - rodilou mluvčí. Vzhledem k malé škole a tím i k
poměrně malému množství učitelů zaměstnaných na plný úvazek,
kteří se mohou v této činnosti angažovat, je personální zajišťování
těchto akcí náročné. Pokud jde o materiální zajištění, nejlépe jsou
na tom v současné době kontakty s Německem, kde se daří již
několik let získávat finanční podporu Česko-německého fondu
budoucnosti. Studenti si jinak hradí tyto aktivity sami, event. za
podpory školy či Sdružení při Církevním gymnáziu.
Výměnné pobyty si kladou za cíl prohloubit ve studentech zájem o
studium cizího jazyka, což se díky tomu, že jsou při návštěvách
ubytováni v rodinách a jsou nucení cizí jazyk používat, daří.
Zároveň poznávají zemi i z jiné stránky, než ji mohou poznat např.
z rekreačního pobytu.
Takovéto využití cizích jazyků v praxi směřuje k dalšímu rozvoji
klíčových dovedností.
Přínosem pro vylepšení komunikace v cizím jazyce jsou zejména
několikatýdenní stáže.
Všechny tyto akce se setkávají se zájmem studentů, je však
nutno, opět kvůli malému počtu studentů na škole, koordinovat
termíny jednotlivých akcí, aby měli studenti možnost se zúčastnit.
Také ohlasy z partnerských škol jsou vesměs pozitivní.
Předpokládáme, že se ve všech těchto činnostech bude i v
budoucnu pokračovat, otázkou zůstává, zda se pokračování
kontaktů s Francií a Německem bude i nadále odehrávat
na stávající bázi nebo budeme hledat jiné a nové formy aktivit. To
samozřejmě závisí i na zahraničních protějšcích, jejich
představách a možnostech.
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Výroční zpráva za rok 2007/08 byla jednomyslně schválena školskou radou
Církevního gymnázia sv. Voršily na zasedání, které se konalo dne 25. 9. 2008.
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Kutná Hora, 19. září 2008
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