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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře vzniklo v roce 1993 a sídlí v prostorách
barokního kláštera z 18. století. Základním úkolem školy je vytváření společenství,
ve kterém se rozvíjí osobnost studenta, jeho nadání, rozumové schopnosti a je přítomen
duch evangelia. Gymnázium si klade za cíl působit na studenty i po stránce výchovné, vést
je k toleranci, vzájemné úctě a formovat jejich vztah k Bohu.
Kapacita gymnázia je 240 studentů (8 tříd), ve školním roce 2012/2013 školu
navštěvovalo 226 studentů. Kapacita školního klubu, který zahájil svou činnost v roce 2007,
je 100 studentů. Gymnázium je přidruženou školou UNESCO.
Na Církevním gymnáziu sv. Voršily se ve školním roce 2012/2013 vyučovalo ve
třídách prima – oktáva podle vlastního Školního vzdělávacího programu Církevního
gymnázia sv. Voršily „Libertas, Eruditio, Veritas“ (LEV), s platností ŠVP ZV od 1. září 2007
a ŠVP G od 1. září 2009. Pro předmět Základy společenských věd má Církevní gymnázium
sv. Voršily schválené vlastní osnovy pod č.j. 30880/97-21 dne 30. 9. 1997 s platností
od školního roku 1997/98.
Škola má všeobecné zaměření a připravuje studenty pro další studium, zejména na
vysokých školách. V prvních čtyřech letech je důraz kladen zejména na všeobecné
vzdělání, na rozvoj komunikačních a jazykových schopností, na matematické vzdělání a na
zvládnutí základů prvního cizího jazyka, kterým je angličtina. Proto je v předmětech český
jazyk, matematika a angličtina navýšena hodinová dotace (oproti povinnosti). Další
prioritou výchovně vzdělávacího procesu je seznámení s kulturními a civilizačními
hodnotami, které světu přinesla křesťanská kultura. Proto je posílena hodinová dotace
předmětu Základy společenských věd. V oktávě se těmito otázkami hlouběji zabývá
předmět Křesťanské kořeny evropské civilizace. Předmět Náboženství je ve všech ročnících
nabízen nepovinně. Garantem výuky náboženství je spirituál školy v součinnosti se
sestrami voršilkami a arciděkanem farnosti. Těžištěm výuky náboženství je sdílení živé
víry, příprava ke svátostem a prohlubování schopnosti modlitby, předmět Náboženství si
tedy volí převážně věřící studenti.
Od tercie je postupně zvyšován podíl povinně volitelných předmětů a tak je
poskytována možnost vlastní profilace studentů. Za základ kulturně civilizačního jádra
všeobecného vzdělání považujeme latinský jazyk, proto procházejí všichni studenti
v kvintě povinně kurzem výuky latinského jazyka, který poskytuje lingvistický a kulturní
základ. Studenti, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního
zaměření, si vybírají v sextě a v septimě povinně volitelný předmět latinský jazyk,
alternativou k němu je v těchto ročnících výuka deskriptivní geometrie, opět jako povinně
volitelného předmětu. Ten je určen především studentům, kteří plánují další studium na
vysokých školách technického zaměření. V oktávě je potom nabízena široká škála seminářů
a cvičení. K některému z těchto seminářů se mohou k oktávě, pro kterou jsou povinně
volitelné, přidat dle možností i studenti nižších ročníků, zejména septimy, pro které mají
charakter nepovinného předmětu.
Posláním Církevního gymnázia sv. Voršily je vzdělávat a vychovávat studenty,
nabízet pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku v mnoha oblastech a usilovat
o budování osobnosti jako samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka.
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VYBAVENÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2012 - 2013 sídlila škola již sedmým rokem v budově kláštera.
Vybavení odpovídalo běžným standardům moderních středních škol. K výuce sloužila počítačová učebna s dvěma interaktivními tabulemi a dvaceti pracovními místy.
V současné době má škola k dispozici šest interaktivních tabulí a devět dataprojektorů.
Získané prostředky ze sbírky na církevní školství byly využity k přípravě oslavy
20. výročí založení Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře, a to na vydání
almanachu. Částka na vydání almanachu byla nakonec menší, a proto se zbylá část
finančních prostředků využila na nákup pomůcek pro výuku hudební výchovy (hudební
přehrávač) a biologie.
Ve školním roce 2012 – 2013 byly zakoupeny nové počítače do ředitelny, sekundy,
kvinty (+ interaktivní tabule, projektor, keramická tabule) a tří kabinetů. Do kanceláře byla
pořízena multifunkční laserová barevná tiskárna.
Výuka tělesné výchovy probíhala v pronajatých tělocvičnách, případně jiných
zařízeních (bazén, zimní stadion). Škole sloužila i oddechová zóna zeleně v klášterní
zahradě, kterou bylo možno využívat jak pro potřeby výuky, tak i k volnočasovým aktivitám studentů.
Škola nemá vlastní jídelnu, většina studentů využívala k zajištění obědů školní
jídelnu místní střední průmyslové školy. Škola nabízela studentům také ubytování
v Domově mládeže téže školy.
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UČEBNÍ PLÁN
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý/Francouzský/Španělský jazyk
Latinský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Deskriptivní geometrie/Latinský jazyk
Seminář M/Seminář Čj
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Estetická výchova
Tělesná výchova
Mediální výchova
Digitální technologie
Praktikum z přírodních věd
Aplikovaná informatika
Člověk a zdraví
Křesťanské kořeny evropské civilizace
Volitelné předměty, semináře

I.
5
4
0
0
2
2
0
5
2
0
0
0
2
2
4
2
0
0
0
0
0
0
0

II.
4
4
0
0
2
2
2
4
2
0
0
0
2
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0

III.
4
3
3
0
2
2
2
4
2
0
0
2
0
0
2
2
0
2
0
0
2
0
0

IV.
4
3
3
0
2
2
2
4
0
0
0
2
2
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0

V.
4
4
3
2
2
2
2
4
2
0
0
2
2
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0

VI.
4
3
3
0
2
2
2
3
2
2
0
2
2
1
2
2
0
0
0
1
0
0
0

VII.
4
4
3
0
3
2
0
3
2
2
2
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0

VIII.
4
6
3
0
2
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
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Celkem povinných hodin

30

28

32

32

34

33

33

33

Nepovinné předměty
Náboženství
Sborový zpěv
Sportovní hry
Španělský jazyk

I.
1
1
2
2

II.
1
1
2
2

III.
1
1
2
2

IV.
1
1
2
2

V.
1
1
2
2

VI.
1
1
2
2

VII.
1
1
2
2

VIII.
1
1
2
2
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Studijní obor 79-41-K/81 - gymnázium
Třída

Počet
Prospěl
Prospěl Neprospěl Nehodnocen
žáků s vyznamenáním

Snížený
Průměrný
stupeň
prospěch
z chování

prima

29

17

12

0

0

0

1,34

sekunda

30

14

16

0

0

0

1,48

tercie

30

18

11

0

1

0

1,45

kvarta

32

12

20

0

0

0

1,60

kvinta

29

4

25

0

0

0

1,81

sexta

24

5

19

0

0

0

1,96

septima

27

7

19

0

1

0

1,97

oktáva

24

2

22

0

0

0

2,16

CELKEM

225

79

143

0

2

0

1,72

Nová maturita
Třetím rokem proběhly na jaře školního roku 2012 – 2013 na Církevním gymnáziu
sv. Voršily státní maturity. Studenti skládali státní maturitu z českého jazyka a volitelně
z anglického jazyka. Profilové (školní) zkoušky byly stanoveny ze dvou předmětů. Výsledky
státní maturity byly velmi uspokojivé. V ústní části státní zkoušky neuspěl jeden student,
který zároveň nesložil jednu profilovou zkoušku. Jeden student neprospěl u didaktického
testu z matematiky a zároveň nesložil jednu profilovou zkoušku.

Třída
oktáva

Počet
Prospěl
žáků s vyznamenáním
24

6

Prospěl

Neprospěl

Průměrný
prospěch

17

1

2,18
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DALŠÍ STUDIUM ABSOLVENTŮ
Celkem absolventů:

24

Vysoká škola:

15

Vyšší odborná škola:

2

Jiná:

2

Nezjištěno:

5

Seznam vysokých škol, na které byli studenti přijati:
České vysoké učení technické v Praze

3

Masarykova univerzita Brno

2

Univerzita Karlova v Praze

2

Univerzita Pardubice

2

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

2

Univerzita Palackého v Olomouci

1

Vysoká škola ekonomická v Praze

1

Česká zemědělská univerzita v Praze

1

Univerzita Hradec Králové

1
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SEZNAM ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM
Dizonová Adelaida
Hejzlar Daniel
Michálková Eliška
Němec Jakub
Klinger Jan
Kliment Jonáš
Knopfová Karolína
Keblovská Lucie
Rejfková Lucie
Nováková Marie
Čablíková Marta
Vocl Petr
Benková Petra
Muchová Petra
Trusová Šárka
Banasinská Tereza
Flek Tomáš
Klimt Alfred
Hlínová Anna
Novotná Eliška
Radoměřská Eliška
Loudátová Helena
Havrdová Jana
Jelínková Kateřina
Mikulková Kristýna
Pazderová Kristýna
Peldová Markéta Anna
Černíková Simona
Bártová Tereza
Malindová Veronika
Marešová Zuzana
Ferfecká Adéla
Klingerová Anna
Vitoušová Anna
Žáčková Anna
Krtilová Eliška
Steinerová Chiara
Růžička Jakub
Koubský Karel

prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
prima
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
tercie
tercie
tercie
tercie
tercie
tercie
tercie
tercie

Landová Kateřina
tercie
Vokálová Kateřina
tercie
Němcová Klára
tercie
Březinová Lucie
tercie
Lapáček Ondřej
tercie
Roubíčková Tereza
tercie
Cinerová Terezie Zdislava tercie
Hlava Tomáš
tercie
Barešová Veronika
tercie
Marešová Adéla
kvarta
Mensová Anežka
kvarta
Poborská Anna
kvarta
Skalníková Barbora
kvarta
Bartůňková Denisa
kvarta
Pokorná Hana
kvarta
Böhmová Helena
kvarta
Zelenka Jan
kvarta
Karela Jiří
kvarta
Šmidrkal Jiří
kvarta
Pařezová Lucie
kvarta
Basl Tomáš
kvarta
Načeradská Barbora
kvinta
Andrašíková Jana
kvinta
Procházková Simona
kvinta
Uttendorfský Tomáš
kvinta
Nezmeškalová Aneta
sexta
Kopečková Anna
sexta
Čepková Ilona
sexta
Dušková Jana
sexta
Pintnerová Štěpánka
sexta
Zelinková Barbora
septima
Vašek Daniel
septima
Klingerová Johanka
septima
Hanzlová Karolína
septima
Jirsová Lucie
septima
Jurka Tomáš
septima
Trusová Veronika
septima
Korábková Alžběta
oktáva
Králová Marie
oktáva
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PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Pedagogický sbor:
PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka

německý jazyk

Mgr. Eva Hartmanová
zástupkyně ředitelky,
koordinátorka ŠVP

český jazyk, výtvarná výchova

Mgr., Ing. Josef Poživil
zástupce ředitelky,
výchovný poradce,
metodik prevence

základy společenských věd, biologie, těl. výchova

Mgr. P. Pavel Tobek
spirituál školy

dějepis, základy společenských věd, náboženství

Mgr. Ivona Bartošová
Mgr. Lucie Čechalová
Mgr. Romana Eliášová
Mgr. Jan Fér
Mgr. Eva Francová
Mgr. Magdaléna Heřmánková
Philippa King
RNDr. Luboš Musílek
PhDr. Alžběta Nechvílová
Mgr. Anna Němcová
Mgr. Jaroslav Pejchar
Mgr. Beata Peterková Kotyzová
Pavla Štěrbová
Ing. Bc. Václav Schuster
Mgr. Zuzana Svačinová (sr. Růžena)
Mgr. Miriam Šuláková
Ldo. Francisco Temprano
Mgr. Karel Vopařil
Martina Uttendorfská

výtvarná výchova
rodičovská dovolená
český jazyk, anglický jazyk
anglický jazyk, dějepis
český jazyk, francouzský jazyk
matematika, od 05/2013 rodičovská dovolená
anglický jazyk, výtvarná výchova
chemie
český jazyk, latinský jazyk
zeměpis, dějepis
tělesná výchova
hudební výchova
německý jazyk, anglický jazyk
matematika, deskriptivní geometrie
základy společenských věd, dějepis, náboženství
fyzika, IVT
španělský jazyk
biologie, chemie
asistentka pedagoga
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PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Externí:
Bc. Radka Karelová
Tomáš Stryhal
Helena Kašparová
Mgr. Martina Suková
Mgr. Anna Schusterová
Mgr. Jozef Šebeň
ak.mal. Jitka Jelínková
Školní klub:
Bc. Radka Karelová
Bc. Markéta Havrdová
Lenka Ladnarová (sr. Alžběta)
Provozní zaměstnanci:
Zdeňka Hlavinková
Helena Kašparová
Tomáš Stryhal
Mgr. Jaroslav Pejchar
Květuše Krčíková
Ivana Hrochová
Jitka Truncová

tělesná výchova
IVT
digitální technologie
IVT
hudební výchova
tělesná výchova
dějiny umění
vedoucí

ekonomika a účetnictví
sekretariát
THP
školník
úklid školy
úklid školy
úklid školy
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ŽÁCI ŠKOLY
PRIMA (Třídní učitel: Mgr. Anna Němcová, počet žáků: 29, chlapců: 11, dívek: 18)
Banasinská Tereza
Benková Petra
Caha David
Čablíková Marta
Dizonová Adelaida
Filipová Adéla
Flek Tomáš
Flekalová Kristýna

Hájek František
Hejzlar Daniel
Hnyková Tereza
Keblovská Lucie
Kliment Jonáš
Klinger Jan
Knopfová Karolína
Kout Miroslav

Kopecká Magdaléna
Loudátová Šárka
Lučivňáková Helena
Michálková Eliška
Muchová Petra
Němec Jakub
Nováková Marie
Punar Kamil

Rejfková Lucie
Siegel Martin
Trebichavská Anna
Trusová Šárka
Vocl Petr

SEKUNDA (Třídní učitel: Mgr. Karel Vopařil, počet žáků: 30, chlapců: 12, dívek: 18)
Bártová Tereza
Buban Benjamin
Černíková Simona
Drtina Filip
Gajdošová Petra
Havlíčková Tereza
Havrdová Jana
Hlava Zdeněk

Hlínová Anna
Jelínková Kateřina
Kašparová Frederika
Kejmar Michael
Klimt Alfred
Koubská Debora
Kuře Lukáš
Loudátová Helena

Malindová Veronika
Maník Filip
Marešová Zuzana
Mikulková Kristýna
Míšek Martin
Nováková Barbora
Novotná Eliška
Pazderová Kristýna

Peldová M. Anna
Procházka Ondřej
Radoměřská Eliška
Veverka Filip
Vňuk Matyáš
Vocl Martin

TERCIE (Třídní učitel: Mgr. Magdalena Heřmánková, počet žáků: 30, chlapců: 13, dívek: 17)
Barešová Veronika
Březinová Lucie
Březinová Radka
Cinerová Terezie Z.
Civín Štěpán
Čermáková Judita
Dvořáček Jan
Dvořák Jakub

Ferfecká Adéla
Hlava Tomáš
Klingerová Anna
Koubský Karel
Krtilová Eliška
Landová Kateřina
Lapáček Ondřej
Licek Vilém

Ludwigová Johana
Němcová Klára
Radulescu Šimon
Roubíčková Tereza
Růžička Jakub
Steinerová Chiara
Táborská Kateřina
Teplý Tomáš

Vitoušová Anna
Vlášek Filip
Vokálová Kateřina
Zbraněk David
Zelinka Tomáš
Žáčková Anna

KVARTA (Třídní učitel: Mgr. Eva Francová, počet žáků: 32, chlapců: 19, dívek: 13)
Bartůňková Denisa
Basl Tomáš
Beneš Václav
Böhmová Helena
Burdová Radka
Caha Vilém
Hadrovská Barbora
Hurtová Petra

Chwistek Štěpán
Karela Jiří
Karla Adam
Klimpera Dominik
Kocman Tadeáš
Kopecký Matěj
Koubský Jakub
Kreisinger Daniel

Lojková Tereza
Marešová Adéla
Mašín Ondřej
Mensová Anežka
Michálek Tomáš
Pařezová Lucie
Petránek Lukáš
Poborská Anna
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Pokorná Hana
Procházková Anna
Skalníková Barbora
Šátek Jan
Šmidrkal Jiří
Šourek Josef
Trebichavský Jakub
Zelenka Jan

ŽÁCI ŠKOLY
KVINTA (Třídní učitel: Ing. Bc. Václav Schuster, počet žáků: 29, chlapců: 13, dívek: 16)
Andrašíková Jana
Cinerová Ludmila T.
Dvořák Vilém
Frinta Martin
Furková Jaroslava
Havrda Marek
Horáková Petra
Janata Václav

Jeřábková Marta
Kalčák Filip
Králová Alena
Macek Petr
Mařanová Libuše
Mazaná Karolína
Michalová Petra
Načeradská Barbora

Otradovec Jaroslav
Poživil Vojtěch
Procházková Simona
Skalníková Eliška
Soukupová Eliška
Svoboda Jakub
Šujanová Monika
Telecký Kryštof

Tinka Ondřej
Urbánková Anna
Uttendorfský Tomáš
Vitouš Jiří
Vlastníková Jitka

SEXTA (Třídní učitel: Mgr. Eva Hartmanová, počet žáků: 24, chlapců: 5, dívek: 19)
Bílá Michaela
Bláhová Barbora
Čepková Ilona
Dušková Jana
Havlíčková Petra
Hlavová Jana

Hobzová Jana
Javůrková Jaroslava
Kopečková Anna
Kunášek Daniel
Ludwig Vít
Nezmeškalová Aneta

Pazderová Barbora
Pečenka Jakub
Pintnerová Štěpánka
Polesná Aneta
Slabý Martin
Slaninková Veronika

Sochůrková Andrea
Šarm František
Uttendorfská Anna
Vacková Tereza
Venkrbcová Ellen
Volfová Viktorie

SEPTIMA (Třídní učitel: Mgr. Romana Eliášová, počet žáků: 27, chlapců: 12, dívek: 15)
Adiyasuren Gantuya
Dolejší Marek
Dvořáková Alžběta
Godlewská Dominika
Grenarová Dominika
Hampl Radek
Hanzlová Karolína

Havrda Prokop
Jahodová Štěpánka
Jirsová Lucie
Jurka Tomáš
Karelová Anežka
Klingerová Johanka
Kubálek Jiří

Neckařová Tereza
Nekvasilová Klára
Novák František
Procházková Klára
Růžek Štěpán
Teplý Lukáš
Trusová Veronika

Tvrdík Tomáš
Vašek Daniel
Vlášek Dominik
Zelenka Krištof
Zelinková Barbora
Žáčková Zuzana

OKTÁVA (Třídní učitel: Mgr. Miriam Šuláková, počet žáků: 24, chlapců: 10, dívek: 14)
Blažejová Kristýna
Drtina Štěpán
Hanušová Dominika
Hart Ludvík
Havlíček Jakub
Holoubková Marta

Horáková Gabriela
Hurt Jakub
Hynek Otakar
Janata Filip
Janatová Kristýna
Korábková Alžběta

Králová Marie
Lišková Petra
Machová Klára
Mikšovský Michal
Mikulková Eliška
Nešporová Romana

Celkem žáků: 225, z toho dívek: 130, chlapců: 95
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Pipek Dušan
Pokorná Iveta
Růžičková Renata
Tichý Josef
Vacková Anna
Zikmunda David

ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2012 - 2013 pracovala školská rada Církevního gymnázia sv. Voršily
v tomto složení: Zástupci zletilých studentů, rodičů a zákonných zástupců; MUDr. Martin
Havrda, ing. Jiří Mašín a paní Dagmar Vitoušová. Zástupci pedagogických pracovníků;
Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Pavel Tobek a Mgr. Karel Vopařil. Členové jmenovaní ředitelkou
školy: pan Karel Koubský, Mgr. Stanislava Kučerová a Mgr. Veronika Linhartová, sestra
Marie-Anna OSU. Všech jednání se také na pozvání předesedy a bez hlasovacího práva
účastní ředitelka školy PhDr. Stanislava Lisková.
Školská rada se setkala na dvou řádných a jednom mimořádném zasedání. Na
řádných jednáních dne 19. listopadu 2012 a 3. června 2013 se členové rady zabývali
obvyklou agendou – přijímacím řízením, maturitními zkouškami, výroční zprávou, hospodařením školy, personální a materiální situací a koncepcí rozvoje školy. Zvláštní pozornost
byla tentokrát věnována otázkám mezinárodních výměn studentů a studijním pobytům
v zahraničí. Na červnovém zasedání byl také představen a komentován program blížícího
se 20. výročí založení školy.
Mimořádné jednání školské rady proběhlo v úterý 12. března 2013. Kromě členů rady
se ho jako hosté zúčastnili P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství a pastoraci, provinciální představená řádu sv. Voršily sestra Anežka OSU a ředitelka školy. Cílem
jednání bylo diskutovat o otázkách spojených s charakterem gymnázia jako církevní školy,
představit požadavky zřizovatele, odstranit nejasnosti v souvislosti s těmito požadavky
vznikající a v neposlední řadě umožnit členům školské rady osobně o těchto požadavcích
se zástupkyní zřizovatele diskutovat. Výsledkem dlouhého jednání bylo doporučení školské
rady zachovat stávající charakter gymnázia jako školy preevangelizačního typu s širokou
křesťansky orientovanou nabídkou a vysokou mírou svobody studenta.
Také ve školním roce 2012 - 2013 byla činnost školské rady nedílnou součástí života
školy a procesu růstu kvality služeb poskytovaných gymnáziem.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2012 - 2013 měli uchazeči opět možnost podat přihlášku na dvě
různé školy. Přijímací zkoušky proběhly ve dnech 22. a 23. 4. 2013. Církevní gymnázium
zvolilo tato kritéria přijímacího řízení:
Kritéria přijímacích zkoušek:
Test obecných studijních předpokladů - 80%
Prospěch v prvním pololetí páté třídy - 20%, tj.
- prospěch 1,00 – 1,20 - 20%
- prospěch 1,21 – 1,30 - 15%
- prospěch 1,31 – 1,40 - 10%
- prospěch 1,41 – 1,50 - 5%
Počet podaných přihlášek do primy:
Počet přihlášených na první termín 22. 4.
Počet přihlášených na druhý termín 24. 4.
Zápisový lístek odevzdalo
Uchazeči přijatí na odvolání
Celkem přijato studentů

40
28
12
22
4
26

Jeden student konal pro nemoc přijímací zkoušku v náhradním termínu 6. 5. 2013.
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ŠKOLNÉ A STIPENDIA
rok.

Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje školská rada k 31. 8. pro následující školní

Na základě rozhodnutí školské rady ze dne 8. 6. 2010 se od školního roku 2010 2011 změnila výše školného na 4000 Kč za školní rok.
Pokud školu navštěvuje více sourozenců, platí školné vždy první dva, ostatní jsou
od školného osvobozeni.
Školné může být prominuto ze sociálních důvodů v případě, že čisté příjmy rodiny
studenta nedosahují 1,2 násobku životního minima. Rodiče studenta pak mohou podat
na ředitelství školy žádost o prominutí školného na příslušný školní rok. Žádosti se podávají do konce října.
Dosáhl-li student nižšího gymnázia vyznamenání a průměrného prospěchu 1,25,
bylo mu přiznáno prospěchové stipendium ve výši 750 Kč, dosáhl-li student vyššího gymnázia vyznamenání a průměrného prospěchu 1,50, bylo mu přiznáno stipendium ve výši
750 Kč.
Studenti měli možnost se i v tomto školním roce přihlásit k oficiálním zkouškám
First Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE). K těmto zkouškám
byli ve škole připravováni. V případě úspěšného složení zkoušky a předložení příslušného
certifikátu ředitelství školy obdrželi studenti jednorázové stipendium ve výši 1000 Kč.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Provozní výnosy - hlavní činnost

13 280,30

Z toho:
Státní dotace na provoz školy
Státní dotace na provoz školního klubu
Státní dotace na asistenta pedagoga
Dotace z KÚ na pořádání matematické olympiády
Státní dotace na pomůcky pro zdravotně postižené
Dotace MěÚ KH - pořádání PC kurzu
Školné
Dary na provoz školy
Tržby z prodeje materiálu
Úroky z běžného účtu
Ostatní výnosy

Provozní náklady - hlavní činnost

11 244,00
923,00
94,00
6,00
26,00
5,00
876,00
54,00
30,00
0,30
22,00

13 287,00

Z toho:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Úroky z úvěru
Ostatní provozní náklady
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

Hospodářský výsledek - hlavní činnost

461,00
733,00
20,00
40,00
1 225,00
7 634,00
2 515,00
19,00
31,00
14,00
6,00
128,00
461,00

-6,70
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Provozní výnosy - vedlejší činnost

196,00

Z toho:
Tržby z prodeje služeb (příjmy z pronájmu)

196,00

Provozní náklady - vedlejší činnost

134,00

Z toho:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

4,00
17,00
28,00
28,00
10,00
47,00

Hospodářský výsledek - vedlejší činnost

62,00

Hospodářský výsledek za celou organizaci

55,30

Investiční činnost Církevního gymnázia sv. Voršily v roce 2012 (v tis. Kč)
Byla vybavena jazyková učebna č. 2 – novými počítači

180,00

Byla vybavena školní aula konferenčními židlemi

189,00

Technické zhodnocení v budově (dřevěné okenní parapety - přízemí, přidání
otopných těles do kabinetu

Celkem

48,00

417,00

Děkujeme všem příznivcům a dárcům, zvláště Římskokatolické farnosti v Kutné HořeSedlci, Biskupství královéhradeckému a panu Zdeňku Tvrdíkovi.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Rozvaha ke dni 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
AKTIVA
A Dlouhodobý majetek celkem

7 576,00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k softwaru
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

207,00
177,00
30,00
10 538,00
7 131,00
3 133,00
274,00
0,00
0,00
0,00
3 169,00
167,00
30,00
933,00
1 765,00
274,00

B Krátkodobý majetek celkem

2 483,00

I.

Zásoby celkem
Materiál na skladě
II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnance
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

0,00
0,00
493,00
8,00
449,00
31,00
4,00
1 984,00
5,00
1 979,00
7,00
7,00
0,00

AKTIVA CELKEM

10 059,00
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Rozvaha ke dni 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
PASIVA
A Vlastní zdroje celkem

8 409,00

I.

Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B Cizí zdroje celkem

8 354,00
8 005,00
349,00
55,00
0,00

1 650,00

I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
Ostatní dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotní pojištění
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

0,00
330,00
330,00
1 042,00
62,00
3,00
508,00
0,00
272,00
52,00
145,00
278,00
278,00

10 059,00
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Lucie Čechalová

Muzikoterapie
Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA)
Sekce systemické muzikoterapie při České psychoterapeutické
společnosti ČLS

Eva Hartmanová

Konference Naše odpovědnost za obsah sociálních médií (využití,
příležitosti a rizika v pedagogické praxi)
Centrum mediálního vzdělávání ve spolupráci se Senátem ČR

Philippa King

Příprava ke Cambridgeským zkouškám FCE a CAE
Descartes – DVPP

Luboš Musílek

Školení k metodické pomůcce Multipolis
SCIO

Alžběta Nechvílová

Letní škola klasických studií XXI, 2013
Paměť dokumentů: Události všední i nevšední jazykem
administrativy
Program akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků

Karel Vopařil

Chemie světla a barev
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Program pro pedagogy přírodovědných předmětů – PLUS
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TERMÍNY PORAD A DALŠÍCH AKCÍ
1. pololetí
Mše svaté se konaly: 3. 9., 19. 10., 19. 11., 21. 12., 29. 1.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech:
19. 9., 10. 10., 31. 10., 5. 12., 9. 1.
Pololetní pedagogická porada se konala 30. 1.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 14. 11.
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.
2. pololetí
Mše svaté se konaly: 13. 2., 19. 3., 25. 4., 31. 5., 28. 6.
Dne 26. 3. 2013 se uskutečnil projekt Křížová cesta pro nižší i vyšší gymnázium.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech:
20. 2., 13. 3., 29. 4., 15. 5., 16. 5., 5. 6.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 3. 4.
Pedagogická porada pro oktávu se konala 29. 4.
Závěrečná pedagogická porada se konala 24. 6.
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.
24. 6. 2013 se konala schůzka s rodiči budoucích primánů.
Ředitelská volna byla: 22. 3. 2013, 24. 5. 2013.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Na Církevním gymnáziu sv. Voršily probíhala výuka náboženství i pro základní školy.
Náboženství na nižším gymnáziu vyučovala sr. Růžena (Zuzana Svačinová), na vyšším
gymnáziu P. Pavel Tobek.
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU SV. VORŠILY
Školní rok byl zahájen 3. září mší svatou v kostele sv. Jakuba, kterou celebroval
pomocný biskup královéhradecký mons. Josef Kajnek. Od 4. do 6. září pobývali noví
studenti primy v Jeníkově u Hlinska na Dnech poznávání. Po návratu do Kutné Hory se
setkali s panem Alexandrem Štěpánovským, který poutavým způsobem hovořil na téma
přátelství a vysvětloval primánům, jak rozpoznat šikanu. O týden později prožili tři dny
v Jeníkově studenti septimy, tentokráte s programem Sociální a emoční inteligence.
14. září jsme si připomněli Den církevních škol, studenti putovali ke starobylému kostelu
Nejsvětější Trojice. S historií kostela je seznámil Karel Vopařil a Alžběta Nechvílová
pohovořila o významné postavě našich raných dějin – sv. Ludmile. Z dalších akcí začátku
školního roku lze zmínit Slovanský den, který proběhl 22. září a připravili jej studenti
septimy pro své spolužáky z kvinty až oktávy. Celý projekt se tentokrát týkal Srbska.
27. září zavítal na školu předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bělobrádek a besedoval se
studenty septimy a oktávy o současné politické situaci. 4. října studenti školy navštívili
film Síla lidskosti. Ve dnech 8. až 12. října část studentů kvinty a sexty navštívila v rámci
poznávacího zájezdu Londýn. Na cestě je doprovázeli organizátoři zájezdu Phillipa King
a Jan Fér. 19. října škola slavila svátek sv. Voršily. Po mši svaté, kterou sloužil kardinál
Miloslav Vlk, se jednotlivé třídy účastnily pro ně připraveného programu. Primu seznámila
sr. Růžena s životem řádové sestry, sekunda navštívila s třídním učitelem chrám sv. Jakuba,
tercie a kvarta si prohlédly expozici o kutnohorském školství v Kamenném domě, sexta
a septima besedovaly s kardinálem Vlkem a oktáva si vyslechla přednášku p. Teplého,
politického vězně z 50. let 20. století. Během měsíců října a listopadu se rozběhla řada
sportovních soutěží, turnajů a utkání, na nichž měla naše škola zastoupení. Za zmínku stojí
2. místo v turnaji ve stolním tenise chlapců, jehož se účastnilo osm škol a za úspěchem
naší školy stojí studenti Jakub Růžička, Jiří Karela a Dominik Klimpera. 14. listopadu
proběhla čtvrtletní pedagogická porada a po ní následovaly třídní schůzky. 16. listopadu
školu navštívila europoslankyně a kandidátka na prezidenta republiky MUDr. Zuzana
Roithová. O své práci hovořila se studenty sexty, septimy a oktávy. Velice pěknou
a vydařenou akcí se stal benefiční kocert studentů septimy pro studenty školy, jehož
výtěžek pomohl finančně pokrýt oktávě náklady při organizování maturitního plesu.
30. listopadu a 1. prosince se uskutečnily Dny otevřených dveří. Školu navštívilo asi
60 zájemců z řad veřejnosti, z nichž podstatnou většinu tvořili děti a jejich rodiče zajímající
se o studium na naší škole. Krátkou pobožností na počátku první vyučovací hodiny
3. prosince jsme vstoupili do adventu. Na konci setkání pod vedením spirituála školy Pavla
Tobka ředitelka školy rozsvítila první svíci na adventním věnci. 6. prosince se
v odpoledních a večerních hodinách konala duchovní obnova pro zaměstnance školy,
kterou vedl Pavel Tobek. Naše gymnázium se přihlásilo do celostátního programu
tzv. Studentských prezidentských voleb. Vlastní volby proběhly ve dnech 11. a 12. prosince.
Ze 76 platných odevzdaných hlasů studentů (nad 15 let) získal 34 hlasů Karel
Schwazenberg, 17 hlasů Vladimír Franc a 12 hlasů Zuzana Roithová. Ostatní kandidáti si
mezi sebou rozdělili zbytek hlasů. Není bez zajímavosti, že současný prezident, který vyšel
z regulérních voleb, obdržel na naší škole jeden hlas. 13. prosince se konala adventní
duchovní obnova, kterou pro studenty nižšího gymnázia uspořádaly sestry voršilky.
Obnovu vedl P. Kamil Vrzal z Uhlířských Janovic. Tentýž den s v odpoledních hodinách
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU SV. VORŠILY
konalo přátelské setkání učitelů, sester voršilek a rodičů v aule gymnázia. Vánoční laťky,
již tradiční soutěže ve skoku vysokém, se na Ortenově gymnáziu účastnili i naši studenti.
Stejně jako v minulých letech byla úspěšná v kategorii mladších žákyň studentka sekundy
Kristýna Pazderová. 18. prosince se konal Adventní koncert školy, tentokráte v kostele
sv. Jakuba. Vystoupení školního sboru, studentů hudební výchovy a pedagogů pod
vedením Anny Schusterové se střídala s mluveným slovem Václava Schustera. Třída kvinta
navštívila 19. prosince divadlo v Praze v Kobylisích, kde zhlédla představení v anglickém
jazyce Gulliverovy cesty. Těsně před vánočními svátky (z 20. na 21. prosince) školní klub
uspořádal spaní ve škole. Oblíbené akce plné soutěží v prostorách školy a doplněné
procházkou půlnoční předvánoční Kutnou Horou se účastnilo přibližně 80 studentů školy.
21. prosince celebroval školní mši svatou spirituál Pavel Tobek a po ní se rozloučili
profesoři a studenti se starým školním rokem třídními besídkami. Od 14. do 19. ledna se
konal lyžařský kurz pro studenty kvinty a sekundy, opět v Krkonoších v Roudnici nad
Jizerou. Během měsíce února se čtyři skupiny studentů kvinty vystřídaly na jednodenní
stáži v Diakonii ČCE v Čáslavi. V průběhu dopoledního programu se seznámili se životem
klientů i chodem celého zařízení. 23. ledna se stala již po několikáté škola organizátorem
okresního kola matematické olympiády pro 5. a 9. třídy. Každoročně si škola připomíná
svátek sv. Anděly Merici, zakladatelky řádu sv. Voršily. Po mši svaté byl připraven program
pro jednotlivé třídy: Sestra Magdalena hovořila v primě a sekundě o své cestě po Itálii, pro
tercii a kvartu připravil P. Matula soutěžní hru v prostorách školy, kvinta a sexta si
vyslechly přednášku Josefa Poživila Evoluce a křesťanství a studenti septimy a oktávy
diskutovali s absolventy našeho gymnázia o jejich zkušenostech se studiem na vysokých
školách. Téhož dne proběhl Frankofonní den a studenti navštívili filmové představení
Knoflíková válka. 2. února konal maturitní ples školy, studenti připravili předtančení
i program plesu v retro stylu 60. let 20. století. Studenti se zájmem o fyziku ze tříd kvinta
až oktáva se zúčastnili 7. února pořadu MFF UK Jeden den s fyzikou, den plný přednášek
a fyzikálních pokusů. Od 4. do 7. března proběhly jarní prázdniny. 12. března studenti
vyšších ročníků (septimy a oktávy) vyslechli v Městské knihovně přednášku doc. PhDr.
Richarda Papíka, Ph.D. z Ústavu informačních studií a knihovnictví FU UK o strategiích
vyhledávání informací a elektronických informačních zdrojích. Hovořil též o technice
rychlého čtení a vysvětlil princip a přínos myšlenkových map. 14. 3. se konala pro studenty
nižšího gymnázia duchovní obnova, kterou vedl P. Matula. V měsíci březnu se začala
rozjíždět školní kola studentských soutěží, olympiád, recitací apod. 22. března učitelský
sbor navštívil benediktinský klášter na Břevnově a premonstrátský klášter na Strahově.
Na závěr postní doby, 26. března, připravila skupina studentů z vyššího gymnázia v aule
školy zamyšlení nad zastaveními křížové cesty formou prezentací a meditativních textů pro
studenty a zaměstnance školy. 27. března proběhlo ve škole okresní kolo biologické
olympiády pro kategorii 8. a 9. tříd. Pro praktické činnosti byla Karlem Vopařilem, který se
stal garantem okresního kola, připravena aula školy a vytvořeno soutěžícím potřebné
zázemí. V týdnu od 8. do 12. dubna navštívila naši školu skupina studentek církevního
lycea v Bensheimu (Hesensko). Během týdne si prohlédly památky Kutné Hory, účastnily se
vyučování s našimi studenty, navštívily Prahu, připravovaly společný program v aule školy
a poznávaly život v českých rodinách. Škola v Bensheimu se stala v tomto školním roce
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další partnerskou školou v Německu po gymnáziu v Münsteru. 10. dubna škola opět hostila
účastníky okresního kola biologické olympiády, tentokráte kategorii 6. a 7. tříd. V měsíci
dubnu naši studenti navštěvovali nejrůznější přednášky, výstavy, divadlení představení.
Z těch nejzajímavějších lze uvést festival Planeta Země, výstavu Tutanchamón na Výstavišti
v Praze, Archeoskanzen Všestary či exkurzi po pražských stavebních památkách. Na poli
sportu dosáhli naše studentky i naši studenti výrazných úspěchů ve florbale. Tým děvčat
vyššího gymnázia vyhrál celorepublikový turnaj církevních středních škol, jehož
pořadatelem již dlouhá léta je právě naše škola. Tým chlapců se prosadil nečekaně na
velmi silně obsazeném florbalovém turnaji v Ostravě, kde v konkurenci třinácti škol obsadil
pěkné páté místo. Z dalších úspěšných sportovních odvětví, kde naši studenti a studentky
obsazují přední místa, lze zmínit atletiku. Děvčata z nižšího gymnázia obsadila v okresním
kole atletického čtyřboje druhé místo. 22. a 23. dubna se konaly přijímací zkoušky pro
zájemce o studium na naší škole. Zkoušek se účastnilo celkem 40 uchazečů. Do budoucí
primy bylo přijato 26 nových studentů. I letos v jarních měsících proběhla tři výjezdová
setkání v rámci Programu osobnostního růstu, kvinta absolvovala program na téma Dobro
a zlo, sekunda na téma Závislosti a kvarta Partnerské vztahy. 30. dubna studenti oktávy
zorganizovali poslední zvonění a 2. května jim začal maraton státních písemných
maturitních zkoušek, od 13. do 17. května proběhl přípravný týden před ústními
maturitními zkouškami. V dalším týdnu, od 20. do 23. května, se konaly ústní zkoušky
společné a profilové části maturitní zkušky. 31. května proběhlo slavnostní vyřazení
letošních maturantů, po bohoslužbě, kterou sloužil biskupský vikář P. Karel Moravec,
převzali absolventi maturitní vysvědčení a poté škola připravila v aule závěrečný raut pro
učitele, absolventy, jejich rodiče. V mezičase maturitních zkoušek se také konal jarní
koncert školy, tentokráte v kostele Panny Marie Na Náměti. V červnu se konaly mezinárodní
srovnávací zkoušky z anglického jazyka pro studenty tercie (úroveň KET), kvinty (PET)
a septimy (FCE). Kromě toho byl připraven od 3. do 7. června pro nejlepší studenty
angličtiny na vyšším gymnáziu tzv. Anglický týden, týden intenzivní výuky v anglickém
jazyce. Třída sexta navštívila 4. června Židovské vzdělávací centrum v Praze. Po přednášce
o dějinách židovské komunity v českých zemích si studenti prohlédli Pinkasovu synagogu,
Starý židovský hřbitov a Španělskou synagogu. 18. června studenti kvinty a část studentů
sexty zhlédli představení Tanecbook na Nové scéně ND v Praze a odpoledne navštívili
Českou tiskovou kancelář. 19. června odjela třída septima na třídenní vodácký výcvik
na řeku Sázavu. Během měsíce června se také konaly jednodenní výlety tříd. 24. června
proběhla závěrečná pedagogická porada a poté se uskutečnila přípravná informační
schůzka budoucích studentů primy a jejich rodičů s pedagogy školy. 27. června na zahradě
kláštera předala ředitelka školy Stanislava Lisková studentům úspěšně reprezentujícím
školu v olympiádách a nejrůznějších vědomostních soutěžích peněžní poukázky na nákup
knih. Zároveň byli drobným dárkem odměněni i studenti, kteří během školního roku svým
jednáním, pozorností vůči ostatním či svou pomocí přispěli k dobrým vztahům na naší
škole. V měsíci červnu také vrcholily přípravy oslav dvacátého výročí založení církevního
gymnázia, které proběhnou v měsíci září. V kostele sv. Jakuba se 28. června uskutečnilo
slavnostní zakončení školního roku, bohoslužbu sloužil mons. Josef Kajnek, pomocný
biskup královéhradecký.
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OCENĚNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY ZA JEJICH ÚSPĚCHY
1. místo – Barbora Načeradská – regionální kolo soutěže „Wolkerův Prostějov“
2. místo – Adéla Ferfecká – tercie - oblastní kolo v recitační soutěži
2. místo – Markéta Anna Peldová – sekunda – oblastní kolo v recitační soutěži
2. místo – Tomáš Michálek – kvarta – krajské kolo – olympiáda z německého jazyka
2. místo - Veronika Trusová – septima – krajské kolo – olympiáda z anglického jazyka
3. místo – Šárka Trusová – prima - okresní kolo – olympiáda z anglického jazyka
1. místo – Tereza Bártová – sekunda – okresní kolo biologická olympiáda D
1. místo – Anna Poborská – kvarta – okresní kolo biologická olympiáda C
2. místo – Klára Němcová – tercie – okresní kolo biologická olympiáda C
4. místo – Simona Procházková – kvinta – krajské kolo biologická olympiáda B
3. místo – Adéla Marešová – kvarta – krajské kolo fyzikální olympiáda
1. místo - Adéla Marešová – kvarta – okresní kolo fyzikální olympiáda
3. místo – Matěj Kopecký – kvarta - okresní kolo fyzikální olympiáda
2. místo - Jiří Vitouš – kvinta - krajské kolo fyzikální olympiáda
4. místo – Daniel Vašek - septima – krajské kolo fyzikální olympiáda
5. místo – Johanka Klingerová – septima – krajské kolo fyzikální olympiáda
1. místo - turnaj církevních škol ČR ve florbale dívek – Anežka Karelová, Štěpánka
Jahodová, Lucie Jirsová, Karolína Hanzlová, Dominika Godlewská, Dominika Grenarová,
Johanka Klingerová, Gantuya Adiasuren, Anna Uttendorfská, Tereza Vacková
2. místo – turnaj družstev ve stolním tenise – Dominik Klimpera, Jiří Karela, Jakub Růžička
1. místo – Kristýna Pazderová – sekunda – skok vysoký „Vánoční laťka“
2. místo – Tereza Havlíčková – sekunda – skok vysoký „Vánoční laťka“
Ministranti: Jiří Karela, Martin Vocl, Petr Vocl
1. místo - Jana Dušková – sexta – fotografická soutěž k 20. výročí založení školy
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PROGRAM OSOBNOSTNÍHO RŮSTU
Ve školním roce 2012 - 2013 byla realizována výjezdová setkání pro studenty primy,
sekundy, kvarty, kvinty a septimy.
Přesun výjezdového setkání do podzimního období prospěl po technické stránce celé
věci především z hlediska lepší organizovatelnosti všech výjezdů.
Stále více se ukazuje, že současná populace mládeže vyspívá mentálně později než
tomu bylo před deseti lety. V příštím školním roce bude provedeno nové uspořádání části
výjezdových setkání. Téma Vztahy (mezi dívkami a chlapci) tak, jak ho chceme pojmout
a realizovat, bude přesunuto do třídy sexty, kdy již jsou studenti otevřeni k diskusi a aktivitám týkajících se tohoto tématu. Setkání budou více akcentována na partnerské vztahy
a do realizace tohoto tématu bude zapojen širší tým spolupracovníků.
Opět proběhla několikadenní stáž v Diakonii Čáslav a opět byli studenti osloveni
milým přijetím i zkušenostmi, které nabyli při setkáních s mentálně postiženými vrstevníky.
Tým externích spolupracovníků je stabilizovaný z minulých let.
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STUDIJNÍ POBYTY
I v letošním školním roce se uskutečnil na podzim roku 2012 pro dvě studentky
pětitýdenní studijní jazykový pobyt v partnerské škole ve francouzském Avallonu. Kurz byl
pro obě studentky přínosný nejen z hlediska získání jazykových dovedností, rozšíření
slovní zásoby, komunikační pohotovosti při konverzaci s rodilými mluvčími, ale i z hlediska
poznání francouzských zvyklostí a způsobu života. Studentky byly ubytované v rodinách.

VÝMĚNNÉ POBYTY
V dubnu 2013 se uskutečnil první výměnný pobyt studentek dívčí katolické školy
z německého Bensheimu na gymnáziu. Naši studenti návštěvu oplatí v září 2013.

ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Ve školním roce 2012 - 2013 měli studenti možnost denně využívat knihovnu nejen
k půjčování knih, ale i k práci na počítači a ke studiu v klidném prostředí. O velkých přestávkách se v knihovně předčítaly knihy.
Knižní fond byl obnovován a doplňován především knihami současných autorů.
Knihovna poskytovala studentům zejména knihy obsažené ve školním kánonu povinné
literatury, dále encyklopedie, duchovní četbu a časopisy, knihovna též organizovala
celoročně motivační aktivity na podporu zájmu o literaturu, například společné čtení na
pokračování, literární večery s autorským čtením studentských prací nebo hudební produkci a výtvarné dílny.
Prostory knihovny využívala také asistentka pedagoga k individuální práci se studenty se zdravotním postižením a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
Věnovala se především studentům se zrakovým postižením. Díky její práci, ve které
zohledňuje potřeby jednotlivých studentů, je možná úspěšná integrace těchto žáků do
studia na gymnáziu. Práce asistentky pedagoga se vztahuje i na maturitní zkoušku.
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ŠKOLNÍ KLUB
Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání školního klubu při Církevním
gymnáziu je vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. Rozvíjení a kultivace zájmů,
uspokojování potřeb a rozvoj specifických schopností jsou významné výchovné úkoly
školního klubu, které se podílejí na utváření životního stylu a hodnotové orientaci žáků.
Klub je navíc místem setkávání žáků různých ročníků gymnázia a umožňuje neformální
a proto velmi účinné pedagogické působení. Kromě pravidelných zájmových činností
vytváří klub bezpečné prostředí pro odpočinek nebo přípravu na vyučování.
Ve školním roce 2012 - 2013 nabídl školní klub našim žákům celkem 10 pravidelných
zájmových činností (florbal, stolní tenis, zumba, výrazový tanec, břišní tance, art-džem,
divadlo, šachy, kutilství, hra na klavír). Nejvíce navštěvované zájmové útvary byly florbal,
art-džem, stolní tenis a divadlo. Po celý školní rok připravoval pedagogický tým pro naše
žáky organizované příležitostné akce, k těm nejzdařilejším patřily: podzimní aranžování,
pečení martinských rohlíčků, výroba adventních věnců a adventní výstava, předvánoční
spaní-bdění, škola v maskách, velikonoční výstava, turnaj církevních škol ČR ve florbalu
dívek a jiné sportovní akce.
Kapacita školního klubu byla naplněná (100 žáků). Všichni žáci školního klubu byli
řádně přihlášeni na základě přihlašovacího lístku. Program ve školním klubu připravovaly
pedagožky volného času Radka Karelová, Markéta Havrdová a asistentka Sr. Alžběta, OSU.

27

OBSAH
Základní údaje o škole
Charakteristika školy
Vybavení školy
Učební plán
Výsledky vzdělávání
Další studium absolventů
Seznam žáků s vyznamenáním
Pedagogický sbor a zaměstnanci
Žáci školy
Školská rada
Přijímací řízení
Školné a stipendia
Zpráva o hospodaření školy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Termíny porad a dalších akcí, výuka náboženství
Život na Církevním gymnáziu sv. Voršily
Ocenění žáků školy za jejich úspěchy
Program osobnostního růstu
Studijní pobyty, výměnné pobyty, školní knihovna
Školní klub
Obsah

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
19
20
21
24
25
26
27
28

Výroční zpráva za rok 2012 - 2013 byla schválena školskou radou Církevního gymnázia
sv. Voršily.
Vypracovali: Stanislava Lisková
Eva Hartmanová
Josef Poživil
Pavel Tobek
Zdeňka Hlavinková
Radka Karelová
Helena Kašparová
Tomáš Stryhal
Kutná Hora, 19. 9. 2013

28

