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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY   
Církevní gymnázium v Kutné Hoře (Církevní gymnázium sv.  Voršily)  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  2015 -  2016 školu
navštěvovalo 235 studentů. Součástí školy je školní klub, který zahájil svoji činnost v roce
2007. Gymnázium je přidruženou školou UNESCO.

Na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře se ve školním roce 2015 - 2016 vyučovalo ve
třídách  prima  až  oktáva  podle  vlastního   Školního  vzdělávacího  programu  „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  v  Kutné  Hoře  schválené
vlastní osnovy pod č.j. 30880/97-21 dne 30. 9. 1997 s platností od školního roku 1997/98.

Gymnázium  je  všeobecného  zaměření  a  připravuje  studenty  na  další  studium,
zejména  na  vysokých  školách.  V prvních  čtyřech  letech  je  důraz  kladen  především 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  s   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 něž  mají
charakter nepovinného předmětu.

Posláním gymnázia 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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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY   
Škola se snaží a bude snažit vytvářet přirozené křesťanské prostředí, v němž vládne

větší  míra  důvěry a  vyšší  etická úroveň.  Usiluje  o to,  aby absolventi  získali  objektivní
informace o církvi a byli schopni, vybaveni dostatečným argumentačním zázemím, je ve
svém zaměstnání  či  veřejné angažovanosti  dále předávat.  Klíčem k tomu je  především
kvalita učitelů i ostatních zaměstnanců školy. Ve škole pracuje stabilní učitelský sbor, který
se  snaží  spontánně  nabízet  křesťanské  životní  hodnoty.  To  od  něj  vyžaduje  zejména
angažovanost osobní, ale samozřejmě i odbornou a pedagogickou. 
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VYBAVENÍ ŠKOLY 
Ve školním roce 2015 – 2016 sídlila škola již desátým  rokem v budově kláštera.

Vybavení odpovídalo běžným standardům moderních středních škol. K výuce sloužila počí-
tačová učebna s dvěma interaktivními tabulemi a dvaceti pracovními místy. 

V současné době má škola k dispozici osm interaktivních tabulí a deset dataprojek-
torů. 

Získané  prostředky  ze  sbírky  na  církevní  školství  byly  využity  na  modernizaci
kmenové třídy kvarta, byl zakoupen dataprojektor, interaktivní tabule a katedra
s počítačem. 

V průběhu školního roku docházelo k průběžné modernizaci a obměně technického
vybavení školy. Kancelář zástupkyně ředitelky byla vybavena novým nábytkem. 

Majitel budovy – Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily -  pronajal
škole další  prostory v jižním křídle kláštera a část zahrady. Mohla tak vzniknout větší
knihovna,  do které byly zakoupeny nové regály,  a prostorná studovna s odpovídajícím
osvětlením, učitelé získali dosud chybějící zázemí – vybavenou kuchyňku a sborovnu či
odpočinkovou místnost. Další pronajaté prostory budou rekonstruovány v průběhu příštího
školního roku. 

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 ak-
tivitám studentů. Na zahradu byly zakoupeny dvě fotbalové branky. 

Škola  nemá  vlastní  jídelnu,  většina  studentů  využívala  k zajištění  obědů  školní
jídelnu místní  střední průmyslové školy.  Škola nabízela studentům ubytování  v Domově
mládeže téže školy.  Studentům i zaměstnancům sloužil rovněž školní bufet. 
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UČEBNÍ PLÁN
Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 3 4 3 4 6
Německý/Francouzský/Španělský jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3
Latinský jazyk 0 0 0 0 2 0 0 0
Základy společenských věd 2 2 2 2 2 2 3 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 0
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 0 0
Matematika 5 4 4 4 4 3 3 4
Fyzika 2 2 2 0 2 2 2 0
Deskriptivní geometrie/Latinský jazyk 0 0 0 0 0 2 2 0
Seminář M/Seminář Čj 0 0 0 0 0 0 2 2
Chemie 0 0 2 2 2 2 2 0
Biologie 2 2 0 2 2 2 2 0
Informatika a výpočetní technika 2 0 0 2 0 1 2 0
Estetická výchova 4 4 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Mediální výchova 0 0 0 0 1 0 0 0
Digitální technologie 0 0 2 0 0 0 0 0
Praktikum z přírodních věd 0 0 0 2 0 0 0 0
Aplikovaná informatika 0 0 0 0 0 1 0 0
Člověk a zdraví 0 0 2 0 0 0 0 0
Křesťanské kořeny evropské civilizace 0 0 0 0 0 0 0 2
Volitelné předměty, semináře 0 0 0 0 0 0 0 8

Celkem povinných hodin 30 28 32 32 34 33 33 33
        

Nepovinné předměty I.  II.  III.  IV.  V.  VI. VII.  VIII.
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1
Sportovní hry 2 2 2 2 2 2 2 2
Španělský jazyk 2 2 2 2 2 2 2 2
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Studijní obor 79-41-K/81 – gymnázium

Třída
Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen

Snížený
stupeň

z chování

Průměrný
prospěch

prima 32 26 6 0 0 0 1,25

sekunda 32 20 11 0 1 0 1,32

tercie 26 9 14 0 3 1 1,73

kvarta 29 23 6 0 0 0 1,29

kvinta 28 11 16 0 1 1 1,63

sexta 30 6 17 2 5 1 1,77

septima 28 8 16 1 3 0 1,83

oktáva 29 9 19 1 0 0 1,76

CELKEM 234 112 105 4 13 3 1,57

Maturita 

Šestým rokem proběhly na jaře školního roku 2015 – 2016 na Církevním gymnáziu
státní maturity. Studenti skládali státní maturitu z českého jazyka a volitelně z anglického
jazyka nebo matematiky. Profilové (školní) zkoušky byly stanoveny ze dvou předmětů (dle
nabídky).  Jedna studentka  nesložila  profilovou  maturitu  z  dějepisu,  opravnou  zkoušku
udělala v září 2016.

Třída
Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl

Průměrný
prospěch

oktáva 28 13 14 1 1,77
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SEZNAM ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM
Škramovská Adéla 1.A
Černá Alžběta 1.A
Cinerová Alžběta Veronika 1.A
Ptáčková Anna 1.A
Hájková Barbora 1.A
Sigmundová Barbora 1.A
Šustková Eliška 1.A
Švarz Jan 1.A
Kárník Jiří 1.A
Pazderová Josefína 1.A
Patáková Julie 1.A
Jandejsková Kateřina 1.A
Němec Matěj 1.A 
Novák Matěj 1.A
Suchánek Matěj 1.A
Filipová Michaela 1.A
Trpišovská Natálie 1.A
Kluh Pavel 1.A
Procházková Sára 1.A
Jelínková Simona 1.A
Petrusová Simona 1.A
Dluhý Šimon 1.A
Kašpar Tomáš 1.A
Nováková Veronika 1.A
Vařečka Vít 1.A
Vavřička Vojtěch 1.A
Toupalíková Adriana 2.A  
Uttendorfská Anežka 2.A
Nevolová Barbora 2.A
Radová Barbora 2.A
Hlava Damián 2.A
Dušková Dominika 2.A
Šimůnková Doubravka 2.A
Gargulová Eliška 2.A
Kirchnerová Eliška 2.A
Dudek Jan 2.A
Spudilová Kateřina 2.A
Skalníková Klára 2.A

Špačková Klára 2.A
Štěrbová Michaela 2.A
Romportlová Natálie 2.A
Müllerová Tereza 2.A
Němcová Tereza 2.A
Smutná Valerie 2.A
Ferfecká Vendula 2.A
Prknová Zuzana 2.A
Musilová Anežka 3.A
Šustková Anna 3.A
Medová Daniela 3.A
Novotná Denisa 3.A
Moravcová Kateřina 3.A
Linhartová Kristýna 3.A
Siegel Matyáš 3.A
Basl Ondřej 3.A
Melicharová Radka 3.A
Filipová Adéla 4.A
Dizonová Adelaida 4.A
Trebichavská Anna 4.A
Hejzlar Daniel 4.A
Michálková Eliška 4.A
Lučivňáková Helena 4.A
Němec Jakub 4.A
Klinger Jan 4.A
Knopfová Karolína 4.A
Flekalová Kristýna 4.A
Keblovská Lucie 4.A
Rejfková Lucie 4.A
Kopecká Magdaléna 4.A
Nováková Marie 4.A 
Čablíková Marta 4.A
Siegel Martin 4.A
Vocl Petr 4.A
Benková Petra 4.A
Muchová Petra 4.A
Loudátová Šárka 4.A
Trusová Šárka 4.A

Banasinská Tereza 4.A
Flek Tomáš 4.A
Černá Adéla 5.A
Radoměřská Eliška 5.A
Loudátová Helena 5.A
Jelínková Kateřina 5.A
Pazderová Kristýna 5.A
Míšek Martin 5.A
Rindová Nela 5.A
Procházka Ondřej 5.A
Černíková Simona 5.A
Bártová Tereza 5.A
Marešová Zuzana 5.A
Vitoušová Anna 6.A
Žáčková Anna 6.A
Koubský Karel 6.A
Táborská Kateřina 6.A
Vokálová Kateřina 6.A
Cinerová Terezie Zdislava 6.A
Marešová Adéla 7.A
Poborská Anna 7.A
Skalníková Barbora 7.A
Bartůňková Denisa 7.A
Pokorná Hana 7.A
Böhmová Helena 7.A
Karela Jiří 7.A
Basl Tomáš 7.A
Urbánková Anna 8.A
Načeradská Barbora 8.A
Andrašíková Jana 8.A
Otradovec Jaroslav 8.A
Vitouš Jiří 8.A
Cinerová Ludmila Terezie 8.A
Šujanová Monika 8.A
Procházková Simona 8.A
Dvořák Vilém 8.A
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PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Pedagogický sbor:
PhDr. Stanislava Lisková německý jazyk
ředitelka 

Mgr. Eva Hartmanová český jazyk, mediální výchova
zástupkyně ředitelky,
koordinátorka ŠVP

Mgr. Ing. Josef Poživil základy společenských věd, biologie
zástupce ředitelky,
výchovný poradce,
metodik prevence                            

Mgr. P. Pavel Tobek dějepis, základy společenských věd, náboženství
spirituál školy

Ing. arch. Bc. Eva Čablíková matematika
Mgr. Lucie Čechalová hudební výchova, anglický jazyk, sbor, schola 
Mgr. Věra Doležalová německý jazyk (zástup - březen, duben)
Mgr. Jan Fér anglický jazyk, dějepis
Mgr. Eva Francová francouzský jazyk
ak. mal. Jitka Jelínková dějiny umění
Mgr. Kateřina Jelínková anglický jazyk
Mgr. Magdaléna Heřmánková od 05/2013 rodičovská dovolená
Mgr. Radek Holeček IVT 
Mgr. Radka Karelová tělesná výchova
Philippa King anglický jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Alena Kluhová český jazyk, digitální technologie
Mgr. Marie Knappová chemie
PhDr. Alžběta Nechvílová český jazyk, latinský jazyk
Mgr. Anna Němcová zeměpis, dějepis
Mgr. Veronika Netolická anglický jazyk (zástup - duben)
Mgr. Jaroslav Pejchar tělesná výchova
Mgr. Beata Peterková Kotyzová hudební výchova
Mgr. Martina Křemenáková matematika 
Bc. Pavla Petrová německý jazyk, anglický jazyk
Ing. Bc. Václav Schuster matematika, deskriptivní geometrie
MgA. Marie Slavotínková výtvarná výchova 
Mgr. Ivana Soukupová německý jazyk (zástup - duben)
Mgr. Jozef Šebeň tělesná výchova
Mgr. Miriam Šuláková fyzika
Ldo. Francisco Temprano španělský jazyk
Mgr. Karel Vopařil biologie, chemie

8



PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Martina Uttendorfská asistentka pedagoga, knihovnice

   
Školní klub:  
Mgr. Radka Karelová vedoucí
Marek Králík
Bc. Markéta Havrdová

Provozní zaměstnanci:
RNDr. Václava Otrubová ekonomika a účetnictví 
Helena Kašparová sekretariát
Tomáš Stryhal THP
Mgr. Jaroslav Pejchar školník
Květuše Krčíková úklid školy
Ivana Hrochová úklid školy
Lucie Stryhalová úklid školy 
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ŽÁCI ŠKOLY NA ZAČÁTKU ŠK. ROKU 2015-2016 
PRIMA   (Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jelínková, počet žáků: 32, chlapců: 16, dívek: 16)
CINEROVÁ A. Veronika
ČERNÁ Alžběta
DLUHÝ Šimon
FILIPOVÁ Michaela
HÁJEK Antonín
HÁJKOVÁ Barbora
HEROUT Tomáš
HYNEK Mikuláš

JANDEJSKOVÁ Kateřina
JELÍNKOVÁ Simona
KÁRNÍK Jiří
KAŠPAR Tomáš
KLUH Pavel
MACHANDER David
MUDROCH Jan
NĚMEC Matěj

NOVÁK Matěj
NOVÁKOVÁ Veronika
PATÁKOVÁ Julie
PAZDEROVÁ Josefína
PETRUSOVÁ Simona
PROCHÁZKOVÁ Sára
PTÁČKOVÁ Anna
SIGMUNDOVÁ Barbora

SUCHÁNEK Matěj
SVOBODA Jiří
ŠKAMOVSKÁ Adéla
ŠUSTKOVÁ Eliška
ŠVARZ Jan
TRPIŠOVSKÁ Natálie
VAŘEČKA Vít
VAVŘIČKA Vojtěch

SEKUNDA   (Třídní učitelka: Mgr. Lucie Čechalová, počet žáků: 32, chlapců: 8, dívek: 24)
BANASINSKÝ Matouš
CIMR Tomáš
DUDEK Jan
DUŠKOVÁ Dominika
DYTRYCH Matěj
FERFECKÁ Vendula
GARGULOVÁ Eliška
HLAVA Damián

KIRCHNEROVÁ Eliška
KUBOŠOVÁ Klára
MÜLLEROVÁ Tereza
NĚMCOVÁ Tereza
NEVOLOVÁ Barbora
NOVÁK Filip
NOVOTNÁ Klára
PRKNOVÁ Zuzana

PROCHÁZKOVÁ Zuzana
PŘIBYL Jan
RADOVÁ Barbora
ROMPORTLOVÁ Natálie
SKALNÍKOVÁ Klára
SMUTNÁ Valerie
SPUDILOVÁ Kateřina
STOKLASA Jan

SYŘÍNKOVÁ Terezie
ŠIMŮNKOVÁ Doubravka
ŠPAČKOVÁ Klára
ŠTĚRBOVÁ Michaela
ŠTIFTEROVÁ Veronika
TOUPALÍKOVÁ Adriana
UTTENDORFSKÁ Anežka
VONCOVÁ Anna Marie

TERCIE   (Třídní učitel: Mgr. Jan Fér, počet žáků: 26, chlapců: 9, dívek: 17)
BASL Ondřej
ČERMÁK Jakub
KOUBSKÁ Sára
LÁNSKÁ Anna
LAVICKÁ Sofie
LINHARTOVÁ Kristýna
MEDOVÁ Daniela

MELICHAROVÁ Radka
MORAVCOVÁ Kateřina
MUSILOVÁ Anežka
NAKLÁDAL Karel
NEŠPOROVÁ Tina
NOBILISOVÁ Klára
NOVÁK Adam

NOVOTNÁ Denisa
POŽIVILOVÁ Salome
PURIČOVÁ Anna Marie
RUTHOVÁ Eliška
ŘEZNÍČEK Lionel
SIEGEL Matyáš
STRÁNSKÝ Ondřej

SUSEKÁROVÁ Kristýna
ŠIMÁČEK Kvido
ŠIMEK Vít
ŠUSTKOVÁ Anna
VEVERKOVÁ Iveta

KVARTA   (Třídní učitelka: 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
KOPECKÁ Magdaléna

KOUT Miroslav
LOUDÁTOVÁ Šárka
LUČIVŇÁKOVÁ Helena
MICHÁLKOVÁ Eliška
MUCHOVÁ Petra
NĚMEC Jakub
NOVÁKOVÁ Marie
PUNAR Kamil

REJFKOVÁ Lucie
SIEGEL Martin
TREBICHAVSKÁ Anna
TRUSOVÁ Šárka
VOCL Petr
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ŽÁCI ŠKOLY NA ZAČÁTKU ŠK. ROKU 2015-2016 
KVINTA   (Třídní učitel: Mgr. Karel Vopařil, počet žáků: 28, chlapců: 10, dívek: 18)
BÁRTOVÁ Tereza
BUBAN Benjamin
ČERNÁ Adéla
ČERNÍKOVÁ Simona
DVOŘÁK Jakub
GAJDOŠOVÁ Petra
HAVLÍČKOVÁ Tereza

HAVRDOVÁ Jana
HLAVA Zdeněk
HLÍNOVÁ Anna
JELÍNKOVÁ Kateřina
KEJMAR Michael
KOUBSKÁ Debora
KUŘE Lukáš

LOUDÁTOVÁ Helena
MALINDOVÁ Veronika
MANÍK Filip
MAREŠOVÁ Zuzana
MÍŠEK Martin
MÜLLEROVÁ Andrea
NOVÁKOVÁ Barbora

NOVOTNÁ Eliška
PAZDEROVÁ Kristýna
PROCHÁZKA Ondřej
RADOMĚŘSKÁ Eliška
RINDOVÁ Nela
VŇUK Matyáš
VOCL Martin

SEXTA   (Třídní učitel: Mgr. Jaroslav Pejchar, počet žáků: 30, chlapců: 14, dívek: 16)
BAREŠOVÁ Veronika
BECHYNĚ Radim
BECHYNĚ Roman
BŘEZINOVÁ Lucie
BŘEZINOVÁ Radka
CINEROVÁ T. Zdislava
CIVÍN Štěpán
ČERMÁKOVÁ Judita

DVOŘÁČEK Jan
FERFECKÁ Adéla
HLAVA Tomáš
KLINGEROVÁ Anna
KOUBSKÝ Karel
KRTILOVÁ Eliška
LANDOVÁ Kateřina
LAPÁČEK Ondřej

LUDWIGOVÁ Johana
NĚMCOVÁ Klára
RADULESCU Šimon
RŮŽIČKA Jakub
SECHOVEC Jiří
SMUTNÝ Viktor
STEINEROVÁ Chiara
TÁBORSKÁ Kateřina

TEPLÝ Tomáš
VITOUŠOVÁ Anna
VOKÁLOVÁ Kateřina
ZBRANĚK David
ZELINKA Tomáš
ŽÁČKOVÁ Anna

SEPTIMA   (Třídní učitel: Mgr., Ing. Josef Poživil, počet žáků: 30, chlapců: 16, dívek: 14)
BARTŮŇKOVÁ Denisa
BASL Tomáš
BENEŠ Václav
BÖHMOVÁ Helena
BURDOVÁ Radka
CAHA Vilém
HADROVSKÁ Barbora
HNYK Martin

HURTOVÁ Petra
CHWISTEK Štěpán
KARELA Jiří
KLIMPERA Dominik
KOPECKÝ Matěj
KOUBSKÝ Jakub
KREISINGER Daniel
LOJKOVÁ Tereza

MAREŠOVÁ Adéla
MAŠÍN Ondřej
MAZANÁ Karolína
MENSOVÁ Anežka
MICHÁLEK Tomáš
ONDRÁČEK Kryštof
PAŘEZOVÁ Lucie
POBORSKÁ Anna

POKORNÁ Hana
PROCHÁZKOVÁ Anna
SKALNÍKOVÁ Barbora
ŠMIDRKAL Jiří
TREBICHAVSKÝ Jakub
ZELENKA Jan

OKTÁVA   (Třídní učitel: Ing. Václav, Schuster, Bc. počet žáků: 29, chlapců: 13, dívek: 16)
ANDRAŠÍKOVÁ Jana
CINEROVÁ L. Terezie
DVOŘÁK Vilém
FRINTA Martin
FURKOVÁ Jaroslava
HAVRDA Marek
HAVRDOVÁ Marie
HORÁKOVÁ Petra

JANATA Václav
JEŘÁBKOVÁ Marta
KALČÁK Filip
KRÁLOVÁ Alena
MACEK Petr
MAŘANOVÁ Libuše
MICHALOVÁ Petra
NAČERADSKÁ Barbora

OTRADOVEC Jaroslav
POŽIVIL Vojtěch
PROCHÁZKOVÁ Simona
SKALNÍKOVÁ Eliška
SLABÝ Martin
SOUKUPOVÁ Eliška
SVOBODA Jakub
ŠUJANOVÁ Monika

TINKA Ondřej
URBÁNKOVÁ Anna
UTTENDORFSKÝ Tomáš
VITOUŠ Jiří
VLASTNÍKOVÁ Jitka

Celkem žáků: 236, z toho chlapců: 97, dívek: 139
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ŠKOLSKÁ RADA
Školské  rady  působící  při  základních  a  středních  školách,  mají  podle  záměru

zákonodárce  sloužit  jako  nástroj  napomáhání  růstu  kvality  školy,  jako  platforma  pro
možnost rodičů, studentů a dalších osob ovlivňovat podobu školy a v neposlední řadě plní
také určitou kontrolní funkci.

Ve školním roce 2015-2016 pracovala školská rada ve složení: paní Jana Baslová,
Mgr. Eva Hartmanová, MUDr. Martin Havrda, Bc. Patricie Koubská, Mgr. Stanislava Kučerová,
PhDr. Martina Skalníková, Mgr. Dušan Šustek, Mgr. Pavel Tobek a Mgr. Karel Vopařil. Jako
host se všech jednání účastnila ředitelka školy PhDr. Stanislava Lisková.

Na  svém  jednání  dne  23.  listopadu  2015  vyslechli  členové  rady  informace
z konference  ředitelů  církevních  škol,  věnovali  se  otázkám  spojeným  s  hospodařením
školy,  podpořili  plány na rozšíření prostor gymnázia,  vzali  na vědomí změnu na pozici
správce budovy a v neposlední řadě diskutovali o rozvíjející se spolupráci se zahraničními
subjekty. Na jarním jednání školské rady v pondělí 13. června 2016 byly projednány otázky
týkající se hospodaření školy. Členové rady byli seznámeni s výsledky přijímacího řízení a
maturitní zkoušky. Vzali na vědomí informaci o neúspěchu žádosti o navýšení kapacity a
neschválili  návrh na změnu stipendijního řádu.  Paní ředitelka také seznámila přítomné
s personálními změnami.  Také v uplynulém školním roce se členové školské rady projevili
jako významní a kritičtí partneři při úsilí o neustálý růst úrovně školy. Za to všem patří
poděkování.  
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2015 - 2016 měli uchazeči opět možnost podat přihlášku na dvě

různé školy. Na přihlášce uvedli, které škole dávají prioritu. Církevní gymnázium v Kutné
Hoře se v tomto školním roce opět přihlásilo do ověřování přijímacího řízení do oborů
vzdělávání  s maturitní  zkouškou  s využitím  centrálně  zadávaných  jednotných  testů
vyhlášeného MŠMT. Zkoušku zajišťovala společnost CERMAT. 
Přijímací zkouška proběhla dne 18. 4. 2016. Církevní gymnázium zvolilo tato vlastní 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 50
Počet přihlášek - první škola v pořadí 28
Počet přihlášek – druhá škola v pořadí 22
Zápisový lístek odevzdalo 21 žáků
Uchazeči přijatí na odvolání 11
Celkem přijato 32 žáků

Do kvinty bylo přijato 5 žáků. 
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ŠKOLNÉ A STIPENDIA
Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje školská rada k 31. 8. pro následující školní

rok.
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 po-
dávají 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 gym-
názia 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) a Certificate of
Proficiency  in  English  (CPE),  na které jsou  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
ROZVAHA (v tisících)

Ke dni 31.12.2015 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM V KUTNÉ HOŘE
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 288, 28401 KUTNÁ HORAIČO: 024 57 105

Oz. Uspořádání a označování položek rozvahy Řádek Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek 1 7 017 6 498
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 148 148
2. Software 4 148 148

II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 10 280 9 961
3. Stavby 13 7 004 7 004
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 3 276 2 957
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 29  3 411  3 611
2. Oprávky k softwaru 31 84 93
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majetku 33 0 0
6. Oprávky k stavbám 35 1 213 1 356
7. Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí 36 2 114 2 162

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hm. majetku 39 0 0
B. Krátkodobý majetek 41 2 122 3 684
II. Pohledávky 52 273 492
1. Odběratelé 53 2 2
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 251 427
5. Ostatní pohledávky 57 20 63
6. Pohledávky za zaměstnanci 58 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek 72 1 846 3 192
1. Pokladna 73 38 150
3. Účty v bankách 75 1 808 3 042

IV. Jiná aktiva celkem 81 3 0
1. Náklady příštích období 82 3 0

AKTIVA CELKEM 85 9 139 10 182
PASIVA
A. Vlastní zdroje 86 8 328 8 244
I. Jmění 87 8 315 8 232
1. Vlastní jmění 88 7 603 7 190
2. Fondy 89 712 1 042

II. Výsledek hospodaření 91 13 12
1. Účet výsledku hospodaření 92 13 12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 0 0

B. Cizí zdroje 95 811 1938
II. Dlouhodobé závazky 98 110 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 110 0

III. Krátkodobé závazky 106 324 1506
1. Dodavatelé 107 51 77
3. Přijaté zálohy 109 22 94
4. Ostatní závazky 110 0 543
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění 113 0 291
9. Ostatní přímé daně 115 0 54
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 0 -12
22. Dohadné účty pasivní 128 251 459
4. Jiná pasiva 130 377 432
2. Výnosy příštích období 132 377 432

PASIVA CELKEM 134 9 139 10 182
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících)

Ke dni 31.12.2015 Církevní gymnázium v Kutné Hoře
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 288, 28401 KUTNÁ HORAIČO: 024 57 105

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Číslo
řádku

Činnost
Hlavní Hospodářská Celkem

A. NÁKLADY 1 14 622 71 14 693
I. Spotřebované nákupy celkem 2 1 195 23 1 218
1. Spotřeba materiálu 3 588 11 599
2. Spotřeba energie 4 607 12 619
II. Služby celkem 7 1 926 20 1 946
5. Opravy a udržování 8 113 7 120
6. Cestovné 9 148 2 150
8. Ostatní služby 11 1 665 11 1 676
III. Osobní náklady celkem 12 11 036 25 11 061
9. Mzdové náklady 13 8 281 19 8 300
10. Zákonné sociální pojištění 14 2 700 5 2 705
11. Ostatní sociální náklady 15 15 0 15
12. Zákonné sociální náklady 16 32 1 33
13. Ostatní sociální náklady 17 8 0 8
IV. Daně a poplatky celkem 18 8 0 8
16. Ostatní daně a poplatky 21 8 0 8
V. Ostatní náklady celkem 22 121 0 121
20. Úroky 26 1 0 1
21. Kurzové ztráty 27 5 0 5
24. Jiné ostatní náklady 30 115 0 115
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

31 336 3 339

25. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 32 336 3 339
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0 0
Náklady celkem 43 14 622 71 14 693
B. VÝNOSY 44 14 572 133 14 705
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 902 133 1035
1. Tržby z prodeje služeb 47 902 133 1035
IV. Ostatní výnosy celkem 59 56 0 56
15 Úroky 63 11 0 11
17 Zúčtování fondů 65 27 0 27
18. Jiné ostatní výnosy 66 18 0 18
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

67 3 0 3

21. Tržby z prodeje materiálu 70 3 0 3
VI. Přijaté příspěvky celkem 75 84 0 84
27. Přijaté příspěvky (dary) 77 84 0 84
VII. Provozní dotace celkem 79 13 527 0 13 527
29. Provozní dotace 80 13 527 0 13 527
Výnosy celkem 81 14 572 133 14 705
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 0 0 0
34. Daň z příjmů 83 0 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 -50 62 12
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Eva Čablíková: Univerzita Karlova v Praze XII. seminář z historie 

matematiky
Matematicko-fyzikální fakulta pro vyučující na středních školách

Miroslav Jiřička Řešení konfliktní situace
akreditace instituce v systému „učitel – žák“ DVPP

Univerzita Karlova v Praze Seminář k úlohám 65. ročníku
Matematicko-fyzikální fakulta Matematické olympiády

Lucie Čechalová: Vzdělávací agentura Descartes Proč je důležitá správná anglická 
výslovnost?

Akcent College s.r.o. Praha Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace – anglický jazyk,
kurz akreditován MŠMT

 Společnost pro hudební výchovu Letní dílna hudební výchovy
České republiky
program akreditován MŠMT
v rámci DVPP

Jan Fér: Jeden svět na školách Lidská práva prostřednictvím
program akreditován MŠMT audiovizuálních prostředků
v rámci DVPP
studium k prohloubení odborné
kvalifikace

Jeden svět na školách Současná ruská propaganda
Člověk v tísni
akreditace instituce 

Eva Hartmanová: Akademie Literárních novin Současná česká lyrika, próza 
akreditace instituce a drama

Kateřina Jelínková: Univerzita Hradec Králové Program celoživotního
Pedagogická fakulta vzdělávání, český jazyk pro 

střední školy

Alena Kluhová: Vzdělávací agentura Descartes Exkurze do moderní literatury pro
děti a mládež

Vzdělávací agentura Descartes Práce s chybou v českém jazyce
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Ústav pro studium totalitních Komiks pod lavicí?
režimů

                             akreditace MŠMT v rámci DVPP

Marek Králík: Univerzita Karlova v Praze Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta

Alžběta Nechvílová: Filozofický ústav AV ČR, Vstaň a pojď s námi! 
Asociace učitelů (Vita Caroli)
klasických předmětů Praha, Písemnictví, vzdělanost a umění
Institute of Philosophy doby Karla IV.,
Praha Letní škola klasických studií, kurz

akreditován MŠMT v rámci DVPP

Stanislava Lisková:Comenius Agency Novela školského zákona a zákon
Poradensko-vzdělávací o pedagogických pracovnících
agentura v praxi škol a školských zařízení

RESK education, s.r.o. Právní předpisy ve školství
program akreditován a jejich aktuální změny
MŠMT v rámci DVPP

Pavla Petrová: Masarykova univerzita Specializace v pedagogice
v Brně, Pedagogická fakulta  Učitelství pro základní školy

Pavla Petrová: Akcent College, s.r.o. Praha Studium k rozšíření odborné
kvalifikace – anglický jazyk,
kurz akreditován MŠMT

Marie Slavotínková: Vzdělávací agentura Efektivní komunikace aneb jak 
Descartes jednat s druhými jako se sobě 

rovnými

Francisco Javier Instituto Cervantes Praha „VI Sábado ELE que ELE“,
Temprano  Ríos: X Encuentro de profesores de ELE

Karel Vopařil: coursera  - online kurzy Introduction to Forensic Science
Introduction to Chemistry:
Structures and Solutions
Dino 101: Dinosaur Paleobiology
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TERMÍNY PORAD A DALŠÍCH AKCÍ
1. pololetí

Mše svaté se konaly: 1. 9., 16. 9., 2. 10., 2. 11., 22. 12., 20. 1.
Oslava svátku sv. Ludmily a Dne církevních škol: 16. 9.
Zahájení adventu: 30. 11.
Duchovní obnova pro zaměstnance školy: 5. 12. 
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech: 
23. 9., 14. 10., 16. 12.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 25. 11.
Pololetní pedagogická porada se konala 20. 1.
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.

2. pololetí

Mše svaté se konaly: 18. 2., 17. 3., 4. 4., 31. 5., 30. 6.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech: 
17. 2., 16. 3., 25. 5.
Čtvrtletní  pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 20. 4.
Pedagogická porada pro oktávu se konala 28. 4.
Závěrečná pedagogická porada se konala 22. 6. Téhož dne se konala schůzka s rodiči 
budoucích primánů. 
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.

Ředitelská volna byla: 9. 5., 3. 6.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře probíhala výuka náboženství i pro základní školy.

Náboženství na nižším gymnáziu vyučoval Mgr. Ing. Josef Poživil, na vyšším gymnáziu 
P. Pavel Tobek.

V budově Církevního gymnázia se vyučovalo náboženství i pro ostatní žáky kutnohorských 
škol. 
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OCENĚNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY ZA JEJICH ÚSPĚCHY
1. místo – Tomáš Michálek – septima – okresní kolo v konverzační soutěži v německém

jazyce kat. 3A

1. místo – Šárka Loudátová – kvarta – okresní kolo v konverzační soutěži v německém
jazyce kat. 2B

2. místo – Šárka Trusová – kvarta – okresní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce

kat. 2B

2. místo – Tomáš Michálek – septima – krajské kolo v německém jazyce kat. III. B

3. místo – Šárka Loudátová – kvarta – krajské kolo v německém jazyce kat. II. A

1. místo – Šárka Trusová – kvarta – konverzační soutěž v anglickém jazyce kat. II. B

3. místo – Kristýna Flekalová – kvarta – konverzační soutěž v anglickém jazyce kat. II. B

1. místo – Jiří Svoboda – prima – Bobřík informatiky           

2. místo – Judita Čermáková – Munkova nadace – soutěž v anglických esejích

3. místo – Jiří Šmidrkal – Munkova nadace – soutěž v anglických esejích

1. místo – Lucie Rejfková – kvarta – okresní kolo v recitaci      

1. místo – Šárka Trusová - kvarta - okresní kolo fyzikální olympiády kat. E

2. místo – Marta Čablíková – kvarta - okresní kolo fyzikální olympiády kat. E

1. místo – Jan Dudek – sekunda – okresní kolo fyzikální olympiády kat. G

2. místo – Kateřina Spudilová – sekunda – okresní kolo fyzikální olympiády kat. G

1. místo – Marta Čablíková – kvarta – okresní kolo v biologické olympiádě kat. C

2. místo – Lucie Rejfková – kvarta – okresní kolo v biologické olympiádě kat. C

1. místo – Zuzana Prknová – sekunda – okresní kolo v biologické olympiádě kat. D

3. místo – Zuzana Procházková – sekunda – okresní kolo v biologické olympiádě kat. D

1. místo – Jiří Svoboda – prima – okresní kolo v matematické olympiádě Z6

1. místo – Doubravka Šimůnková – sekunda – okresní kolo v matematické olympiádě Z7

2. místo – Doubravka Šimůnková – sekunda – Pythagoriáda kat. 7

Nela Rindová – kvinta – literární soutěž v rámci aktivit UCESCA – Den českého jazyka

Anna Procházková – septima – literární  soutěž v  rámci  aktivit  UNESCA – Den českého
jazyka

1. místo - Kateřina Táborská – sexta – výtvarná soutěž – Odvrácená tvář Vánoc

Cena veřejnosti – Petra Benková – výtvarná soutěž – Mladí fotografují památky

Anna Žáčková – humanitární čin
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Přípravný týden začal učitelům 25. srpna, téhož dne se konala úvodní pedagogická

porada. Duchovní obnovu pro zaměstnance vedl 28. srpna spirituál školy P. Pavel Tobek.
Poslední den přípravného týdne odjeli učitelé gymnázia na setkání učitelů církevních škol
Královéhradecké diecéze na Horu Matky Boží u Králík. Po mši svaté a obědě si prohlédli
klášter a Památník internace řeholníků. Nový školní rok  byl na gymnáziu zahájen 1. září
mší  svatou u sv.  Jakuba, kterou celebroval P.  Karel Moravec.  Prima vyjela hned druhý
školní den na třídenní adaptační kurz do Jeníkova u Hlinska. Také letos se škola zapojila
do  sbírky  Světluška na  pomoc  zrakově  postiženým.  Význam  sv.  Ludmily,  patronky
církevních škol, si každoročně připomínáme 16. září. Běžná školní výuka bývá doplněna o
aktivity související s tímto svátkem. Letos studenti i vyučující podnikli pěší výlet na Sion,
kde si v šestičlenných skupinách napříč třídami otestovali v náročně i zábavně sestavených
pracovních listech své znalosti  z historie  a kultury.  I  letos  sekunda a kvinta navštívily
královéhradecké  planetárium v  rámci  výuky  zeměpisu.  Hostitelem  setkání  zástupců
přidružených škol UNESCO v České republice  - tedy i naší školy - bylo Gymnázium Olgy
Havlové  v Ostravě-Porubě.  Pro  následující  rok  byla  stanovena  dvě  témata  k dvěma
významným výročím – 70 let organizace UNESCO a 700 let od narození Karla IV.  K Roku
Karla IV. naplánovalo gymnázium různé aktivity - besedy, soutěže, exkurze či vypracování
skupinových  i  individuálních  úkolů.  V rámci  Dnů  evropského  dědictví se  prostory
Církevního gymnázia v Kutné Hoře dne 5. září otevřely veřejnosti. Barokní voršilský klášter
si přišlo prohlédnout 103 návštěvníků. Se zodpovězením otázek v čem jsou dobří, mají-li
reálné  představy  o  dalším  studiu,  jaký  typ  inteligence  převládá  v jejich  osobnostní
charakteristice,  pomohlo  studentům  sexty  a  septimy celodenní  testování  dalšího
profesního  směřování,  které  ve  škole  proběhlo  ve  spolupráci  s Pedagogicko-
psychologickou poradnou počátkem září. Na testování navazovaly osobní pohovory. Celá
akce byla realizována v rámci Programu osobnostního růstu studentů a jejím cílem bylo
posílit  schopnost  studentů  vybrat  správnou  vysokou  školu.  Výstavu  „Mezní  situace“
navštívila kvarta v říjnu v GASKu. Oktáva podstoupila 30. září poslední ze série testování
SCIO. Testovány byly znalosti v matematice, českém jazyce a ve všeobecných studijních
předpokladech.  Studenti  gymnázia  na podzim hodně cestovali  -  skupina  španělštinářů
strávila  několik  dní  v  Barceloně.  Jazyk  si  procvičovali  při  vyučování  v jazykové  škole
International House i při konverzaci v rodinách, ve kterých bydleli. Prohlédli si známou
barcelonskou stavbu Sagrada Familia, navštívíli „Poble Espanyol“, kde je ve zmenšeném
představeno všech 17 španělských autonomních oblastí. K příjemným zážitkům patřil též
workshop „taller tapas“, kdy studenti připravovali jídla pod vedením španělského kuchaře.
Studenti  kvinty  jako  každoročně  strávili  téměř  týden  poznáváním  Londýna,  navštívili
nejznámější  památky,  seznámili  se  s místními  zvyky,  jídlem  a  vyzkoušeli  si  běžnou
konverzaci.  Studenti  němčiny  ze  sexty  pobývali  ve  městě  Seeboden  v rakouských
Korutanech.  Zúčastnili  se  výuky,  objevovali  jedinečné  krásy  rakouské  přírody,  měli
možnost si prohlédnout metropoli Vídeň a odpočinout si v termálních lázních. Na přelomu
listopadu  a  prosince  mladší  studenti  odjeli  na  výměnný  týdenní  pobyt  do
Kreativitätgymnasia v Lipsku.  Tyto  cesty  se  mohly  uskutečnit  díky  přidělení  finančních
prostředků v rámci  Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Blížící
se maturitu připomněl 20.  listopadu  stužkovací  večírek oktavánů.   Ve dnech  27.  a 28.
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listopadu uspořádala škola  Dny otevřených dveří.  Gymnázium v těchto dnech navštívilo
70 zájemců o studium v příštím školním roce.  Studenti sexty vyrazili koncem listopadu do
Prahy.  Výtvarníci  zhlédli  výstavu  Skvělý  nový  svět  v Centru  moderního  umění  DOX,
hudební část třídy si prohlédla expozici Českého muzea hudby. Počátek adventu jsme si
ve škole připomněli zapálením první svíce na adventním věnci.  Duchovní slovo pronesl
spirituál školy P. Pavel Tobek, o hudební doprovod se postarali studenti pod vedením Lucie
Čechalové. Věnec zhotovili studenti spolu s Markétou Havrdovou ve školním klubu. Během
adventu pracovali sekundáni na tvorbě ozdob z přírodních materiálů, které poté rozvěsili
na jeden z vánočních stromků u sv. Jakuba. V předvánoční době jsme se zapojili do akce
pořádané Českobratrskou církví evangelickou v Čáslavi. Studenti, byli to opět sekundáni,
dále pak i někteří primáni a terciáni, shromáždili vánoční krabice, které naplnili dárky pro
děti  různého věku,  které tráví  Vánoce v azylových domech a kterým chtěli  udělat  pod
stromečkem radost. V adventním čase se uskutečnila duchovní obnova pro zaměstnance
školy, vedl ji P. Pavel Tobek. Pořádali jsme rovněž adventní koncert v kostele sv. Jakuba,
který opět s velkým nasazením zorganizovala Lucie Čechalová.  Studenti primy, kvarty a
sexty  se  zúčastnili  celorepublikové  soutěže  Bobřík  informatiky.   Úspěšnost  našeho
gymnázia  dosáhla  84  %,  celorepubliková  činí  22  %.  V  kategorii  Benjamin  se  výrazně
prosadili tři žáci, z toho Jiří Svoboda z primy získal maximální počet bodů a je v rámci
republiky  na  prvním místě.  Studenti  kvarty,  septimy  a  oktávy  se  účastnili  3.  prosince
projektu  Jeden  svět  na  školách.  Tématem byl  rok  1968  a  okupace  vojsky  Varšavské
smlouvy.  Po filmu Nezapomeň! Pravda vítězí!  následovala beseda s  pamětníky událostí
roku  1968.  V prosinci  uspořádali  studenti  septimy  benefiční  projekt  Den  pro  oktávu.
Program plný písniček, scének, skečů i filmové představení vlastního filmového příběhu
zhlédli  všichni  studenti  gymnázia. V témže  měsíci  navštívili  studenti  latiny  ze  septimy
kutnohorský státní okresní archiv, kde zhlédli listinné prameny vztahující se k době Karla
IV.  Studenti  se  dále  seznámili  s principy  archivní  práce  a  s badatelskými  možnostmi.
Značná část  studentů  si  nenechala  ujít  spaní  ve škole,  které  pravidelně  se  zajímavým
programem připravuje  školní  klub. V poslední  předvánoční  školní  den jsme se  všichni
odebrali  do  sedlecké  katedrály na  mši  svatou.   Mnozí  ze  studentů  školy  se  zapojili
začátkem ledna do  Tříkrálové sbírky.  První lednový týden pobývaly sekunda a kvinta
v Krkonoších na zimním výcvikovém lyžařském kurzu. 19. ledna jsme byli opět pořadateli
matematické olympiády v kategoriích Z5 a Z9. V první polovině ledna proběhl na našem
gymnáziu (předchozí ročníky se konaly na Gymnáziu Jiřího Ortena) další ročník soutěže
v anglických  esejích  o  cenu  Studijního  nadačního  fondu  manželů  Munkových,
kutnohorských rodáků žijících v USA. Z prostředků fondu jsou financovány náklady spojené
s intenzivním jazykovým kurzem dvou studentů ve Velké Británii. Letos se poprvé účastnili
i studenti našeho gymnázia. Druhé místo obsadila Judita Čermáková ze sexty, Jiří Šmidrkal
ze septimy se umístil na 3. místě. Pololetní klasifikační porada byla 20. ledna a 28. ledna
převzali  studenti  svá pololetní  vysvědčení.  O  své  zkušenosti  ze  studia  na  vysokých
školách  se  přišlo  se  studenty  nejvyšších  ročníků  podělit  sedm  absolventů.  Tato
pravidelná,  každoroční,  užitečná  beseda  se  konala  28.  ledna.  V první  polovině  února
navštívila sexta Židovské vzdělávací centrum v Praze a oktáva měla svůj maturitní ples.
Školní  mši svatou jsme slavili  v klášterním kostele 18.  února.  Anglický  týden se letos
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uskutečnil již v únoru. Hlavními účastníky byli zejména studenti septimy, kteří pod vedením
vyučujících angličtiny Lucie Čechalové a Philippy King v angličtině diskutovali na témata
uprchlická  krize,  mezilidské  vztahy  nebo  film.  Pozornost  věnovali  i  intonaci  a  rytmu
anglické poezie. Tři březnové úterky navštívily skupiny studentů kvinty Diakonii v Čáslavi
a  seznámili  se  zde  s náročnou  prací  tamních  zaměstnanců,  kteří  pečují  o  mentálně  a
fyzicky  postižené  klienty.  V rámci  projektu Rozvoj  duchovní  dimenze  na  gymnáziu
uspořádala škola přednášku proděkana Katolické teologické fakulty Jaroslava Brože na
téma Spirituální rozměr Božího slova. Se zájmem si ji vyslechli nejen zaměstnanci školy, ale
i  veřejnost.  Výrazných  úspěchů  dosáhli  studenti  gymnázia  v jazykových  olympiádách.
V okresním kole soutěže v němčině obsadil Tomáš Michálek ze septimy v nejvyšší kategorii
III A první místo, v kategorii II A byla Šárka Loudátová z kvarty rovněž první, na druhém
místě ve stejné kategorii  se umístila další  kvartánka Šárka Trusová. Podobně se dařilo
angličtinářům – Šárka Trusová zvítězila ve své kategorii v anglické olympiádě, třetí místo
obsadila Kristýna Flekalová, taktéž kvarty. Vítězové obou kategorií postoupili do krajského
kola. Také v letošním roce se škola zapojila do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a
10. března vyvěsila tibetskou vlajku. Připomněla si tak 57. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské  okupaci  Tibetu.  Měsíce  duben  a  květen  jsou  na  gymnáziu  tradičně  spojeny
s přijímacími a maturitními zkouškami. Ty přijímací proběhly 18. dubna, do primy bylo
přijato 32 uchazečů. Maturitní písemné práce a didaktické testy skládali oktaváni ve dnech
2.  –  4.  května,  ústní  státní  i  profilové  maturity  probíhaly  v týdnu  od  16.  května  za
předsednictví  paní  Jaroslavy  Vojáčkové  z Biskupského  gymnázia  Bohuslava  Balbína
v Hradci Králové. Před začátkem zkoušek si oktáva užila svého „posledního zvonění“. Mše
svaté jsme slavili 17. března a 4. dubna v klášterním kostele, další  mše svatá se konala
v přírodě během  pravidelného  pěšího  výletu  zaměstnanců  školy,  který  byl  9.  května
v rámci ředitelského volna a vedl z Leštiny u Světlé do Golčova Jeníkova. Mše celebroval P.
Pavel Tobek. Ve čtvrtek 7. dubna navštívil školu poslanec Evropského parlamentu Pavel
Svoboda a  diskutoval  se  studenty  septimy  a  oktávy  o  aktuálních  problémech,  které
ovlivňují život v EU, i o smyslu unie jako takové. V rámci výuky předmětu Mediální výchova
hovořil  o  roli  médií  v současném  světě,  o  své  práci  v Čechách  i  o  zahraničních
zpravodajských  pobytech  kameraman  ČT  Tomáš  Dusil,  který  navštívil  gymnázium  8.
dubna.  Možnost  pohovořit  s učiteli  o  svých  dětech  měli  rodiče  20.  dubna  na  třídních
schůzkách.  V rámci  projektu Rozvoj  duchovní  dimenze  na  gymnáziu vyslechli
zaměstnanci  školy  21.  dubna  přednášku  vysokoškolského  pedagoga,  teologa  a  kněze
Tomáše Petráčka na téma Karel IV. a jeho místo v českých dějinách. Tato přednáška byla
určena i pro veřejnost.  V dubnu a v květnu se uskutečnily výjezdy dvou tříd do Jeníkova u
Hlinska v rámci projektu Osobnostní růst studentů. Téma pro kvintu bylo dobro a zlo a
sociální inteligence, sexta se zabývala mezilidskými vztahy. V prvním poschodí školy se 5.
května  konala  vernisáž  výtvarných  prací  studentů  tercie  a  kvarty.  Mladší  studenti
zpracovávali  téma písmo,  kvarta  vystavila  práce  s figurální  tematikou.  Také  v letošním
roce zprostředkovala paní Eva Vaňková studentům školy návštěvu Senátu a Poslanecké
sněmovny ČR. Obě instituce navštívila kvinta 17. května. V jarním období probíhaly různé
soutěže a olympiády, ve kterých si studenti gymnázia vedli opět velmi dobře. V okresním
kole  matematické  olympiády obsadili  studenti  dvě  první  místa,  Jiří  Svoboda  z primy
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v kategorii  Z6  a  Doubravka  Šimůnková ze  sekundy v kategorii   Z7.  Rovněž v okresních
kolech biologické olympiády – kategorie C a D, které se konaly ve dnech 13. a 21. dubna
v aule gymnázia, prokázaly naše studentky skvělé znalosti.  Zuzana Prknová se umístila
v kategorii D na prvním místě, Zuzana Procházková ve stejné kategorii na místě třetím.
V kategorii  C  byla  Marta  Čablíková  první  a  Lucie  Rejfková  druhá.  Lucie  Rejfková
reprezentovala gymnázium také v okresním kole  soutěže  v recitaci a  ve své kategorii
získala první místo. V letošním ročníku fyzikální olympiády uspěly dvě studentky z kvarty.
V okresním kole kategorie E zvítězila Šárka Trusová, třetí místo získala Marta Čablíková.
Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze navštívila sexta 6. dubna, septima 13. dubna, na
programu pro obě třídy byl projekt fyzikální pokusy. Prověřit si znalosti z angličtiny mohli
studenti v rámci  zkoušek PET, KET, FCE, CAE a CPE, které pro ně zorganizovali vyučující
angličtiny.  Prima odjela  13.  května do Prahy na mezinárodní  knižní  veletrh  a  literární
festival Svět  knihy,  téhož  dne  absolvovala  kvinta  exkurzi  do  Terezína.  Česká  školní
inspekce zařadila naše gymnázium do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové
zjišťování výsledků žáků v oblasti matematické gramotnosti. V jeho rámci proběhlo
na počátku května testování studentů primy. Účastnili jsme se také různých sportovních
soutěží, např.  Poháru rozhlasu v atletice. I letos naše gymnázium organizovalo  turnaj
dívek církevních škol ve florbale, konal se 25. dubna a zúčastnilo se ho šest církevních
škol z celé republiky. Tradiční  jarní koncert gymnázia se uskutečnil 30. května v kostele
Nanebevzetí Panny Marie Na Náměti. Maturitní vysvědčení převzala oktáva 31. května po
slavnostní mši svaté v klášterním kostele, mši celebroval biskup Josef Kajnek. Následoval
raut v aule školy. 

V rámci ředitelského volna pro zaměstnance školy 3. června se uskutečnila cesta do
Litomyšle s návštěvou  renesančního  zámku,  Portmonea  a  komentovanou  prohlídkou
Piaristického chrámu Nalezení  Svatého kříže a mší svatou, kterou celebroval spirituál
školy Pavel Tobek. Tercie a septima absolvovaly v červnu letní  vodácké  kurzy. Skupina
studentů a pedagogů z partnerské BIP Kreativitätsgymnasium v saském Lipsku přijela na
výměnný pobyt. Od neděle 12. 6. do pátku 17. 6. se studenti kvarty se svými německými
partnery účastnili mnoha aktivit a výletů. Ve spolupráci s BIP Kreativitäsgymnasium bude
naše škola  i  nadále  pokračovat,  další  návštěva,  tentokrát  v saské metropoli,  proběhne
v prosinci 2016. Sedm set let od narození císaře Karla IV. si připomněli studenti školy 24.
června  a pro své spolužáky připravili řadu prezentací, kvízů a soutěží, v nichž si mohli
prověřit znalosti o životě a době Karla IV. Projektové dopoledne 23. června bylo sestaveno
z prezentací studentů kvinty - objevovali další významné osobnosti Kutnohorska v rámci
projektu Neznámí slavní, sexta ve svém Slovanském dni letos věnovala pozornost Černé
Hoře,  jejím  dějinám,  současnosti,  přírodním  i  uměleckým památkám,  jazyku,  a  rovněž
černohorsko-českým kontaktům. Pro studenty nižšího gymnázia a kvinty byla 28. června
zorganizována  pouť  na Libici,  místa narození biskupa a mučedníka sv. Vojtěcha a jeho
bratra Radima, prohlídka kostela se mší svatou a prohlídka hradiště Slavníkovců. Výtvarné
práce studentů sexty si mohli návštěvníci  prohlédnout v galerii knihkupectví Kosmas na
Komenského  náměstí  v  Kutné  Hoře  do  29.  6.  Jedním  z  projektů  rozvíjejících  využití
angličtiny  v  praxi  je  i  tvorba  časopisu,  který  studenti  kvarty  vydali.  Sami  si  zvolili  i
témata,  po sestavení obsahu čísla provedli  též korektury textů a závěrečnou grafickou

24



ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
podobu.  Ověřit  si  své  znalosti  z angličtiny  mohli  nejmladší  studenti  z primy.  V rámci
školních zkoušek Movers ověřili své dovednosti v oblastech „Reading, Writing a Listening.“
Studenti gymnázia měli opět  úspěchy v mnoha soutěžích. V okresním kole matematické
soutěže  Pythagoriáda obsadila  třetí  místo  Doubravka  Šimůnková  ze  sekundy,  další
sekundáni uspěli ve fyzikální Archimediádě, Jan Dudek zvítězil, Kateřina Spudilová získala
druhé místo.  Galerie  naivního umění v Kutné Hoře ocenila práce studentek sekundy a
tercie  na  téma  „Zdál  se  mi  sen,  že..…".  Veronika  Štifterová,  Bára  Nevolová,  Dominika
Dušková, Doubravka Šimůnková a Eliška Ruthová si převzaly věcné ceny. Ve fotografické
soutěži  Mladí  fotografují  památky získala  Petra  Benková  cenu  veřejnosti  za  svoji
fotografii  katedrály v  Sedlci.  Ocenění  převzala ve Španělském sále  Pražského hradu.  V
arcidiecézní soutěži na téma  Odvrácená tvář  Vánoc zaujaly porotu fotografie studentů
sexty.  První  místo získala  Kateřina Táborská,  druhé Eliška Krtilová,  na třetím místě  se
umístil Karel Koubský. V kategorii třídní betlém obsadil první místo betlém primy vyrobený
z pet lahví. V kategorii placka pro kampaň „ Zachraňte Ježíška pro české Vánoce" získala
práce  Elišky  Michálkové  z  kvarty  třetí  místo.  Ve  dnech  16.  –  24.  června  probíhala
Kutnohorská olympiáda, sportovní soutěž kutnohorských škol, na které si zasportovali
také někteří studenti gymnázia. Předposlední den školního roku převzali studenti,  kteří
byli  úspěšní  v soutěžích  a  olympiádách,  ocenění  na  zahradě  gymnázia.  Za  darované
poukázky  si  mohli  vybrat  knihy  v knihkupectví  Kosmas.  Školní  rok  2015/2016  byl
zakončen 30.  června  v 9  hodin  slavnostní  mší  svatou  v kostele  sv.  Jakuba,  kterou
celebroval biskupský vikář pro diakonii Mons. Josef Suchár.
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PROGRAM OSOBNOSTNÍHO RŮSTU
Ve školním roce 2015-16 se účastnilo výjezdových setkání v Jeníkově u Hlinska 116

studentů  primy,  sekundy,  kvinty  a  sexty.  Studijně  poznávací  pobyt  v  Diakonii  Čáslav
absolvovalo 27 studentů kvinty. 

Z pravidelných školních aktivit lze zmínit přednášky externího spolupracovníka školy
pana Alexandra Štěpánovského pro primu a kvartu, které mají vždy vysokou profesionální
úroveň.

Studenti primy až tercie připravili 25 vánočních dárkových balíčků pro děti opuštěné
a  ze  sociálně  slabých rodin.  Akce  proběhla  ve  spolupráci  s  čáslavským sborem Církve
českobratrské evangelické. 

Studenti  –  dobrovolníci  i  v  tomto  školním  roce  docházeli  na  oddělení  LDN
v kutnohorské nemocnici. Návštěvy koordinovala ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem
Oblastní charity v Kutné Hoře Lucie Čechalová.
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VÝMĚNNÉ POBYTY

Ve městě, které se nesmazatelně zapsalo do dějin Evropy i světa a je známé jako
působiště mnoha významných osobností, strávili v prosinci 2015 studenti němčiny z kvarty
šest dní.  Zúčastnili  se  výměnného  pobytu  s  naším  partnerským  gymnáziem  BIP
Kreativitätsgymnasium  v  saském  Lipsku.  Kromě  aktivní  účasti  ve  výuce  navštívili
monumentální  památník  bitvy  národů,  který  připomíná  Napoleonovu  porážku,  poznali
centrum města a prohlédli si interaktivní muzeum užitého umění GRASSI. Procvičili si své
jazykové znalosti a díky německým hostitelským rodinám měli možnost poznat každodenní
běžný život. 

Skupina  studentů  a  pedagogů  z partnerské  BIP  Kreativitätsgymnasium  v Lipsku
návštěvu oplatila v červnu 2016. Studenti kvarty se se svými německými partnery účastnili
mnoha  aktivit  -  hospitací  ve  vyučovacích  hodinách,  společných  výukových  programů,
výtvarných  aktivit  ve  školním  klubu  a  malování  keramiky.  Seznamování  s historickým
centrem  Kutné  Hory  a  jejími  zajímavostmi  proběhlo  formou  interaktivní  hry,  kterou
zorganizovali studenti kvinty. Nemohl chybět celodenní výlet   do Prahy, návštěva zámku
Žleby s přilehlou oborou, zajištěna byla i ukázka sokolnictví. Výměnný pobyt nepochybně
přispěl  k rozvoji  jazykové  vybavenosti  našich  studentů.  Ve  spolupráci  s BIP
Kreativitäsgymnasium  bude  naše  škola  i  nadále  pokračovat.  Další  návštěva,  tentokrát
v saské metropoli, proběhne v prosinci 2016.
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PROJEKT Z PROSTŘEDKŮ RENOVABIS
Projekt Rozvoj duchovní dimenze na gymnáziu přispěl k rozvoji duchovního rozměru

u žáků i zaměstnanců školy a motivoval k poznávání křesťanských hodnot.  
Nákupem Biblí  byla  podpořena  výuka  náboženství,  školní  knihovna  byla  obohacena  o
novou křesťanskou literaturu. Na gymnáziu se vyučují čtyři cizí jazyky, a proto bude možno
využít  nakoupené Bible v  angličtině,  němčině,  španělštině a francouzštině.   Zakoupené
zpěvníky křesťanských písní Hosana využije schola, která připravuje hudební doprovod ke
školním  mším  svatým,  uplatnění  najdou  i  při  pravidelných  adventních  nebo  jarních
koncertech. 

V rámci školního projektu Osobnostní růst studentů, který absolvují v Jeníkově u
Hlinska v každém ročníku na gymnáziu všichni studenti a který je vždy věnován jednomu
konkrétnímu tématu, byl financován pro kvintu kurz Dobro a zlo a sociální inteligence, pro
tyto výjezdy byl zakoupen také dataprojektor. Pro studenty nižšího gymnázia a kvinty byla
připravena pouť na Libici, místa narození biskupa a mučedníka sv. Vojtěcha a jeho bratra
Radima, prohlídka kostela se mší svatou a prohlídka hradiště Slavníkovců. Studenti zde v
pracovních listech zodpovídali otázky vztahující se k tomuto tématu. 

Zaměstnanci školy se zúčastnili pěší pouti z Leštiny u Světlé do Golčova Jeníkova se
mší  svatou  pod  širým  nebem.  Uskutečnila  se  také  cesta  do  Litomyšle  s  návštěvou
renesančního  zámku,  Portmonea  a  komentovanou  prohlídkou  Piaristického  chrámu
Nalezení Svatého kříže a mší svatou. Obě mše celebroval spirituál školy Pavel Tobek. 

Škola zorganizovala dvě přednášky, určené pro zaměstnance školy, starší studenty i
veřejnost.  Jaroslav  Brož  přednášel  na  téma  Spirituální  rozměr  Božího  slova,  Tomáš
Petráček hovořil na téma Karel IV. a jeho místo v českých dějinách.

Proběhly  rovněž  dvě  pravidelné  duchovní  obnovy  pro  pedagogy  a  zaměstnance
školy, v návaznosti na projekt se konaly v prostorách školy biblické hodiny určené pro
širokou veřejnost. 
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
PRO KONKURENCESCHOPNOST – VÝZVA 56

Církevní  gymnázium  v Kutné  Hoře  se  přihlásilo  v  rámci  Operačního  programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost do výzvy č. 56 a s přihláškou uspěla. Díky přiděleným
finančním prostředkům bylo možné uskutečnit tyto aktivity:

Dvě  učitelky  jazyků  se  o  prázdninách  zúčastnily  čtrnáctidenního  jazykového  a
didaktického pobytu ve Velké Británii a v Rakousku.
 Pro  jedenáct  žáků  španělštiny  byl  zorganizován pětidenní  jazykově-vzdělávací  a
poznávací pobyt v Barceloně. Patnáct žáků němčiny se zúčastnilo šestidenního jazykově-
vzdělávacího a poznávacího zájezdu v rakouských Korutanech a dvanáct žáků němčiny se
zúčastnilo šestidenního jazykově-vzdělávacího pobytu v Lipsku. 

Tento  projekt  podpořil  u  žáků  zájem o  cizí  jazyky  a  umožnil  ověřit  si  jazykové
znalosti v praxi. 
 Na celý školní rok 2015 - 2016 vzniklo celkem 40 čtenářských dílen. Celkem jsme
nakoupili 370 knih pro žáky, které jsou k dispozici ve školní knihovně. Také jsme nakoupili
8  kusů  čteček,  tři  pedagogové  se  zúčastnili  školení  se  zaměřením  na  problematiku
čtenářských  dílen  a  nakoupili  jsme  odbornou  literaturu  pro  pedagogy  vztahující  se
k problematice čtenářství a čtenářských dílen. Čtenářské dílny přinesly další zkvalitnění
práce s knihami, bylo možno obohatit školní knihovnu o značný počet svazků, zejména
nové a nejnovější literatury. Díky výzvě má nyní škola i čtečky, což umožňuje další zlepšení
práce. Je možné požadovat, aby se všichni žáci dané třídy seznámili současně a v relativně
krátké době se zvoleným literárním dílem, následně je tudíž možno se tímto dílem zabývat
ve výuce daleko intenzivněji.

Tento projekt rozšířil metody práce s četbou a vedl žáky k větší aktivitě při práci s
přečtenými texty formou úkolů a otázek, a k rozvoji mluvních dovedností při čtenářských
besedách. Učitelé českého jazyka využili též možnosti absolvovat kurzy, které přispějí ke
zkvalitnění  jejich  pedagogické  práce  a  nabyté  vědomosti  a  zkušenosti  budou  moci
uplatňovat v hodinách literární výchovy.
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ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Ve školním roce 2015 - 2016 měli studenti možnost denně  využívat knihovnu nejen

k půjčování knih, ale i k práci na počítači a ke studiu v klidném prostředí. O velkých pře-
stávkách 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,  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 stu-
denty  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 studenty 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  studentů  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 2015 - 2016 nabídl školní klub pravidelné zájmové činnosti (sálová
kopaná, florbal, basketbal, stolní tenis, divadelní kroužek, konverzace v AJ, konverzace v
NJ, výtvarný kroužek, ART džem). Nejvíce navštěvované zájmové útvary byly florbal, art-
džem a stolní tenis. Po celý školní rok připravoval pedagogický tým pro naše studenty
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.
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Výroční zpráva za rok 2015 - 2016 byla schválena Školskou radou Církevního gymnázia. 

Vypracovali: Stanislava Lisková
Eva Hartmanová
Josef Poživil
Pavel Tobek
Václava Otrubová
Helena Kašparová
Tomáš Stryhal

Kutná Hora, 15. 9. 2016
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