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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), na začátku školního roku 2017 - 2018
školu navštěvovalo 237 studentů. Součástí školy je školní klub, který zahájil svoji činnost
v roce  2007.  Kapacita  školního  klubu  je  120  žáků.  Gymnázium  je  přidruženou  školou
UNESCO.

Na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře se ve školním roce 2017 - 2018 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).  Od  tercie  si  žáci  volí  druhý  cizí  jazyk,  nabízí  se  němčina,  španělština  a
francouzština.  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.

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 2017 – 2018 sídlila škola již dvanáctým 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  devět  interaktivních  tabulí  a  dvanáct
dataprojektorů a tři televize s velkoplošnou obrazovkou. 

V průběhu školního roku docházelo k průběžné modernizaci a obměně technického
vybavení školy. 

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. 

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 29 3 0 0 0 1,19
sekunda 32 21 11 0 0 0 1,40
tercie 32 20 12 0 0 1 1,41
kvarta 31 21 10 0 0 1 1,36
kvinta 23 5 14 0 1 0 1,87
sexta 33 13 20 0 0 0 1,63
septima 27 13 13 1 0 1 1,63
oktáva 26 7 19 0 0 0 1,71
CELKEM 236 129 105 1 1 3 1,51

Maturita 

Osmým rokem proběhly na jaře školního roku 2017 – 2018 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).

Třída Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný

prospěch

oktáva 26 14 12 0 1,65
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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

Mgr. Lucie Čechalová od 8/2017 rodičovská dovolená 
Mgr. Margita Dobrovolná asistentka pedagoga (od 5/2018 do 6/2018)
Mgr. Jan Fér anglický jazyk, dějepis
Mgr. Jiří Formánek matematika 
Mgr. Eva Francová francouzský jazyk
Mgr. Magdaléna Heřmánková od 5/2013 rodičovská dovolená
Mgr. Radek Holeček IVT 
ak. mal. Jitka Jelínková dějiny umění
Mgr. Kateřina Jelínková anglický jazyk, český jazyk
Mgr. Radka Karelová tělesná výchova
Philippa King anglický jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Alena Kluhová český jazyk, digitální technologie
Mgr. Vojtěch Koníř chemie (od 9/2017 do 10/2017)
RNDr. Věra Kratochvílová chemie (od 11/2017 do 5/2018)
PhDr. Alžběta Nechvílová český jazyk, latinský jazyk
Mgr. Anna Němcová zeměpis, dějepis
Mgr. Veronika Netolická anglický jazyk 
Mgr. Jaroslav Pejchar tělesná výchova
Mgr. Beata Peterková Kotyzová hudební výchova
Mgr. Elke Monika Przyborowski německý jazyk
Mgr. Jitka Rybenská matematika, tělesná výchova (od 8/2018)
Ing. Bc. Václav Schuster matematika, deskriptivní geometrie
MgA. Marie Slavotínková výtvarná výchova 
Mgr. Jozef Šebeň tělesná výchova
Mgr. Miriam Šuláková fyzika
Ldo. Francisco Temprano španělský jazyk
Mgr. Karel Vopařil biologie, chemie
Martina Uttendorfská asistentka pedagoga, knihovnice

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

6



PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Provozní zaměstnanci:
RNDr. Václava Otrubová ekonomika a účetnictví 
Helena Kašparová sekretariát
Tomáš Stryhal THP
Mgr. Jaroslav Pejchar školník (do 7/2018)
Šimon Dusil školník (od 8/2018)
Květuše Krčíková úklid školy
Ivana Hrochová úklid školy
Lucie Stryhalová úklid školy 
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ŠKOLSKÁ RADA
Školní  rok  2017/2018 přinesl  Školské  radě  při  Církevním gymnáziu  v  Kutné  Hoře

několik změn. Do skončení mandátu v listopadu 2017 pracovala 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. Všech jednání se zúčastnila jako host ředitelka školy PhDr. Stanislava Lisková.

S platností od 1. listopadu 2017 vydal zřizovatel školy novou zřizovací listinu školské
rady a nový volební řád. V souladu s těmito dokumenty proběhly 22. listopadu 2017 volby
a  byla  ustavena  školská  rada  v  tomto  složení:  Zástupci  rodičů:  MUDr.  Martin  Havrda,
Bc. Patricie  Koubská  a   Mgr.  Dušan  Šustek.  Zástupci  pedagogů:  Mgr.  Eva  Hartmanová,
Mgr. Pavel Tobek, Mgr. Karel Vopařil. Jmenovaní členové: Ing. Karel Kašpar, Mgr. Barbora
Křivohlavá a Mgr. Stanislava Kučerová.

Ve školním roce 2017/2018 se školská rada setkala na dvou zasedáních. Na svém
podzimním zasedání 18. prosince 2017 se přítomní seznámili s organizací a náplní práce
školské rady, zvolili předsedu a zapisovatele, stanovili si plán dvou řádných setkání ročně,
diskutovali o rozpočtu na rok 2018 a vyslechli a připomínkovali informace o chodu školy
v průběhu školního roku.

Na  svém  jarním  zasedání  18.  června  2018  vyslechli  členové  rady  informace
o průběhu  výsledcích  přijímacího  řízení  a  maturitních  zkoušek,  o  připravovaných
personálních změnách,
o průběhu oprav financovaných školou a také o blížících se oslavách čtvrtstoletí školy.

Také v uplynulém školním roce obhájila školská rada své místo ve struktuře řízení
školy a péče o její trvalý kvalitativní růst. 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ve  školním roce  2017 -  2018 se  konaly  povinné  jednotné  přijímací  zkoušky pro

všechny  obory  s  maturitou.  Proběhly  formou  jednotných  písemných  testů  z  předmětů
Český jazyk a literatura (délka testu 60 minut) a Matematika a její aplikace (délka testu 70
minut) v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
Písemné testy jednotné zkoušky obsahovaly uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědí i
otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědí. 

Výsledky testů tvořily na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře 60 %  váhy zkoušky,
zbylých 40 % doplnila vlastní kritéria školy (prospěch v prvním pololetí páté třídy), a to
následovně: 
Body za průměrný prospěch maximálně do průměru 2,00 byly vypočítány podle vzorce
(2,00 – průměrný prospěch) x 40, ze kterého vyplývá, že prospěch mezi 1,00 – 2,00 se
rovnoměrně rozdělil výpočtem tak, že 0,01 průměru prospěchu se rovná 0,4 % váhy.
Jednotná zkouška se konala 2x v prvním kole v termínech 13. a 17. dubna 2018. 

Počet podaných přihlášek do primy 92.  
Zápisový lístek odevzdalo 11. 
Na odvolání bylo přijato 21.
Celkem bylo přijato 32 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 31.12.2017 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM V KUTNÉ HOŘE
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 288, 28401 KUTNÁ HORAIČO: 024 57 105

Oz
.

Uspořádání a označování položek rozvahy Řádek Stav k 1.1.2017 Stav
k 31.12.2017

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 6 255 8 206
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 148 148
2. Software 4 148 148
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 10 015 12 155
3. Stavby 13 7 004 7 370
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 3 011 2 911
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 0 1 874
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28  3 908  4 097
2. Oprávky k softwaru 30 102 111
6. Oprávky k stavbám 34 1 499 1 643
7. Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí 35 2 162 2 343

B. Krátkodobý majetek celkem 40 3 098 2 984
II. Pohledávky 51 340 516
1. Odběratelé 52 7 5
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 250 484
5. Ostatní pohledávky 56 80 11
6. Pohledávky za zaměstnanci 57 3 16
III. Krátkodobý finanční majetek 71 2 758 2 468
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 12 80
3. Peněžní prostředky na účtech 74 2 746 2 388
IV. Jiná aktiva celkem 79 0 0
AKTIVA CELKEM 82 9 353 11 190
PASIVA
A. Vlastní zdroje 83 8 470 8 549
I. Jmění 84 8 427 8 529
1. Vlastní jmění 85 7 008 6 956
2. Fondy 86 1 419 1 573
II. Výsledek hospodaření celkem 88 43 20
1. Účet výsledku hospodaření 89 0 20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 43 0
B. Cizí zdroje 92 883 2 641
II. Dlouhodobé závazky 98 0 0
III. Krátkodobé závazky 103 327 2 024
1. Dodavatelé 104 215 1 924
3. Přijaté zálohy 106 112 100
4. Ostatní závazky 107 0 0
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění 110 0 0
9. Ostatní přímé daně 112 0 0
12 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 0 0
22 Dohadné účty pasivní 125 0 0
4. Jiná pasiva 127 556 617
1. Výdaje příštích období 128 266 282
2. Výnosy příštích období 129 290 335
PASIVA CELKEM 130 9 353 11 190 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících)

Ke dni 31.12.2017 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 16 209 213 16 422
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 3 138 82 3 220
1. Spotřeba materiálu, energie 3 950 32  982
3. Opravy a udržování 5 145 0 145
4. Náklady na cestovné 6 84 0 84
6. Ostatní služby 8 1 959 50 1 959
III. Osobní náklady 13 12 628 128 12 756
10. Mzdové náklady 14 9 418 116 9 534
11. Zákonné sociální pojištění 15 3 144 12 3 156
12. Ostatní sociální náklady 16 14 0 14
13. Zákonné sociální náklady 17 39 0 39
14. Ostatní sociální náklady 18 13 0 13
IV. Daně a poplatky celkem 19 7 0 7
15. Daně a poplatky 20 7 0 7
V. Ostatní náklady 21 148 0 148
22. Jiné ostatní náklady 28 148 0 148
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek

39 286 3 289
23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 286 3 289
VII. Poskytnuté příspěvky 35 2 0 2
VIII. Daň z příjmů celkem 37 0 0 0
Náklady celkem 39 16 209 213 16 422
B. VÝNOSY 40 16 206 236 16 442
I. Provozní dotace 41 14 615 0 14 615
1. Provozní dotace 42 14 615 0 14 615
II. Přijaté příspěvky 43 384 0 384
3. Přijaté příspěvky (dary) 45 384 0 384
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 950 236 1 186
IV. Ostatní výnosy 48 253 0 253
7. Výnosové úroky 51 12 0 12
9. Zúčtování fondů 53 238 0 238
10. Jiné ostatní výnosy 54 3 0 3
V. Tržby z prodeje majetku 55 4 0 4
13. Tržby z prodeje materiálu 58 4 0 4
Výnosy celkem 61 16 206 236 16 442
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -3 23 20
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -3 23 20
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Jan Fér Ústav pro studium totalitních režimů
akreditace MŠMT v rámci DVPP Historická dílna: 1968

Kateřina Jelínková

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta

Program celoživotního 
vzdělávání, český jazyk pro 
střední školy

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Netradiční hodiny českého 
jazyka literatury

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

ČJ 158 Jak ověřovat osvojení 
čtenářských dovedností žáků 
na 2. stupni ZŠ

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP Internet ve výuce angličtiny

Alena Kluhová

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Čj 159 Plavba po moři knih 
aneb Česká próza po roce 
1989

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP Česká literatura aktuálně

Stanislava Lisková
AVDO
akreditace MŠMT - DVPP Přijímací řízení do škol

Česká biskupská konference Seminář ke GDPR

Alžběta Nechvílová
Kabinet pro klasická studia 
Filozofického ústavu AV ČR,  Asociace 
učitelů klasických jazyků ALFA
akreditace MŠMT – DVPP

Od Platóna k dnešku (antické 
a novověké teorie státu)

Anna Němcová Ústav pro studium totalitních režimů
akreditace MŠMT - DVPP Historická dílna: 1968

Václava Otrubová

Akademie J. A. Komenského Kutná 
Hora

Daň z příjmů ze závislé  
činnosti v roce 2018 a roční 
zúčtování za rok 2017

Akademie J. A. Komenského Kutná 
Hora

Ochrana osobních údajů dle 
GDPR ve mzdové a personální
oblasti a archivace dat

Kristýna Pecháčková

Česká Orffova  společnost
akreditace MŠMT - DVPP

U verpánku budem hrát a na 
zámku tancovat. Jen si 
přijďte zazpívat!

Centrum celoživotního vzdělávání – 
zařízení pro další vzděláván 
pedagogických pracovníků 
Pardubického kraje
akreditace MŠMT - DVPP

S hudbou? S hudbou!

Josef Poživil společnost SCIO
Seminář společnosti SCIO pro 
výchovné poradce, třídní 
učitele čtvrtých ročníků a 
vedení škol

Marie Slavotínková
Národní informační a  poradenské 
středisko NIPOS
akreditace MŠMT - DVPP

Praktické využití 
interaktivních her muzeí a 
galerií ve výuce výtvarné 
výchovy
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TERMÍNY PORAD A DALŠÍCH AKCÍ
1. pololetí

Mše svaté se konaly: 4. 9., 18. 10., 2. 11., 22. 12., 1. 2.
Oslava svátku sv. Ludmily a Den církevních škol: 16. 9.
Zahájení adventu: 4. 12.
Duchovní obnova pro zaměstnance školy: 9. 12.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech: 
20. 9., 18. 10., 13. 12.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 22. 11.
Pololetní pedagogická porada se konala 29. 1. 2018.
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.

2. pololetí

Mše svaté se konaly: 1. 2., 14. 2., 13. 3., 24. 4., 1. 6., 29. 6.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech: 
21. 2., 14. 3.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 18. 4.
Pedagogická porada pro oktávu se konala 25. 4.
Závěrečná pedagogická porada se konala 25. 6. Téhož dne se konala schůzka s rodiči 
budoucích primánů. 

Ředitelská volna byla 29. 9. 2017 a 30. 4., 7. 5., 4. 6. 2018.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

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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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
V přípravném týdnu  školního  roku  2017/18  se  uskutečnila  duchovní  obnova pro

zaměstnance školy, kterou vedl spirituál školy P. Pavel Tobek. Školní rok byl slavnostně
zahájen v pondělí 4. září v kostele sv. Jakuba. Mši svatou celebroval ředitel diecézní kurie
Biskupství  královéhradeckého R.  D.  Zdeněk Novák.  Následujícího dne vyrazila prima na
třídenní  seznamovací  kurz do  Jeníkova  u  Hlinska.  Jako  každoročně  se  v rámci  Dnů
Evropského dědictví  brány voršilského kláštera otevřely veřejnosti, návštěvníky provedli
učitelé i studenti školy. Součástí oslav  svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol, byla
celoškolní sportovně-historická soutěžní hra s názvem Kmeny, která se uskutečnila 19. září
a  ve  které  se  propojila  dvě  témata,  jež  vyhlásilo  UNESCO,  a  to  Rozvoj  sportovních
dovedností a Významné roky s osmičkou v českých dějinách. I letos se studenti septimy
podíleli na organizaci sbírky pro nevidomé Světluška, jejímž pořadatelem je Nadační fond
Českého rozhlasu. Ve dnech 13. – 17. září se konal pravidelný poznávací výlet do Londýna,
kterého se zúčastnila většina studentů kvinty. Měli možnost se seznámit s historií tohoto
města  a  poznat  i  jeho  současnou  tvář.  Studenti  septimy  navštívili  10.  října  výstavu
Fenomén Masaryk, která je instalována v bývalých prostorách Federálního shromáždění
v Praze u příležitosti  80.  výročí  Masarykova úmrtí.  Součástí  výstavy byla přednáška, ve
které historik Michal Stehlík představil osobnost prezidenta T. G. Masaryka v málo známých
souvislostech. Již počtvrté se studenti gymnázia účastnili studentských voleb, tentokrát se
jednalo  o  volby  parlamentní.  Organizátorem  akce  je  společnost  Člověk  v tísni  v rámci
vzdělávacího programu Jeden svět na školách.  Studenti kvarty a sexty navštívili výstavu
zakladatele explosionalismu Vladimíra Boudníka, jež přiblížila dobu komunismu 50. a 60.
let,  ve které umělec žil  a tvořil.  18. října se konala školní mše svatá, kterou tentokrát
celebroval arciděkan P. Jan Uhlíř. Poté posvětil dvě nové učebny a kabinet, o které se škola
v tomto roce rozšířila. Téhož dne zavítal do školy bývalý kancléř prezidenta Václava Havla,
bývalý ministr zahraničí a nyní poslanec  Karel Schwarzenberg. Jeho přednáška na téma
Česká  republika  a  její  postavení  v Evropské  unii  byla  určena  pro  tři  nejvyšší  ročníky
gymnázia. Studenti potom kladli hostu otázky, které se týkaly politiky, problémů migrace a
náboženství,  životního  prostředí  i  osobních  hodnot  moderního  člověka.  V podzimních
dnech  září  a  října  se  uskutečnilo  několik  exkurzí  a  vzdělávacích  akcí,  např.  návštěva
Planetária  v Hradci  Králové (sekunda  a  kvinta),  Archeoskanzenu ve  Všestarech  (prima)
nebo automobilky  TPCA v Kolíně  (oktáva).  Ve  dnech 30.  a  31.  října  si  studenti  oktávy
vyzkoušeli nanečisto maturitní zkoušku z anglického jazyka. Církevní gymnázium se v říjnu
2016 přihlásilo do výzvy  IROP č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol.
Předložili jsme projekt na vybavení učeben fyziky, chemie a laboratoře s názvem „Moderní
odborné učebny v barokním klášteře“. Projekt byl v srpnu 2017 schválen k financování a
v říjnu započaly práce. Na 1. listopad připravili studenti septimy  Den pro oktávu, který i
tentokrát finančně podpoří maturitní ples. V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2.
listopadu byla v klášterním kostele sloužena mše svatá. V přízemí školy bylo připraveno
pietní místo, kde mohli studenti zavzpomínat na své blízké. Ve dnech 3. a 4. listopadu se
v prostorách  gymnázia  konalo  zasedání  Evropského parlamentu  mládeže.  EPM v  ČR  je
neziskovou  organizací,  která  se  snaží  prostřednictvím  vzdělávacích  akcí  v angličtině
poskytnout  českým  středoškolským  studentům  prostor  k seberozvoji  v cizím  jazyce,
schopnostem  argumentace  a  diskuse.  EPM  v ČR  je  jednou  ze  sesterských  organizací
programu European Youth Parliament, který sdružuje okolo 40 zemí z celé Evropy. V naší
škole se uskutečnila Regionální výběrová konference této organizace, které se zúčastnili i
čtyři  studenti  z našeho gymnázia.  Představení  English  theatre  v  Praze  zhlédli  studenti
sexty a septimy 7. listopadu.  Dny otevřených dveří  1. a 2. prosince nabídly více jak stu
zájemců o studium prohlídku školy. Setkáním studentů školy v jejím přízemí byl 4. prosince
slavnostně  zahájen advent. Po krátké promluvě spirituála školy zapálila ředitelka školy
Stanislava Lisková první adventní svíci.  Duchovní obnovu pro zaměstnance školy vedl 9.
prosince spirituál školy P. Pavel Tobek. Ve dnech 10. až 15. prosince strávili studenti kvarty
týden na výměnném pobytu v rodinách studentů partnerského BIP Kreativitätgymnasium
Leipzig. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti.
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Sexta se zúčastnila  programu lektorského centra  GASK,  zhlédla expozici  loutek a  kulis
z filmu  Lajka  režiséra  Aurela  Klimta.  Adventní  koncert  se  letos  uskutečnil  20.  prosince
v kostele sv. Jakuba, zazněly při něm vánoční písně a koledy v podání sboru Církevního
gymnázia. Tradiční předvánoční školní mši v sedlecké katedrále, které se zúčastnili všichni
učitelé, zaměstnanci i studenti, celebroval 22. prosince spirituál školy. Církevní gymnázium
se opět ujalo organizace okresního kola matematické olympiády pro kategorie 5. a 9. třídy,
které proběhlo 24. ledna. Poslední lednový den se konala beseda s absolventy gymnázia
určená  studentům  septimy  a  oktávy.  Bývalí  studenti  gymnázia  hovořili  o  svých
zkušenostech s vysokoškolským studiem a odpovídali na dotazy studentů. Týž den bylo
také studentům školy  vydáno pololetní  vysvědčení.  Maturitní  ples,  tentokráte  na téma
Cestujeme po světě, se konal v sobotu 3. února. V pondělí 5. února odjeli studenti sekundy
a kvinty na lyžařský výcvik do Roudnice nad Jizerou. Na Popeleční středu 14. února, první
den postního období, sloužil spirituál školy mši svatou, při níž byl udílen věřícím popelec.
Během  celého  prvního  pololetí  probíhala  spolupráce  výtvarné  skupiny  sexty  našeho
gymnázia a  gymnázia v Mladé Boleslavi. Studenti se navzájem poznávali prostřednictvím
výtvarných  děl.  Osobně  se  poznali  při  návštěvě  mladoboleslavských  studentů  v Kutné
Hoře,  která  se  uskutečnila  v únoru,  poté  proběhl  společný workshop v GASK.  Studenti
sexty  navštívili  8.  března  Židovské  vzdělávací  centrum v  Praze.  Vyslechli  přednášku  o
dějinách Židů v Čechách a na Moravě, téhož dne zhlédla kvinta představení anglického
divadla v pražském  Salesiánském středisku mládeže. I letos jsme si připomněli 10. března
vyvěšením tibetské  vlajky povstání  Tibeťanů  proti  čínské  okupaci.  Ve  dnech  12.  a  19.
března  navštívili  studenti  kvinty  Diakonii  Střední  Čechy, středisko  Čáslav  a  Speciální
základní školu v Čáslavi. Byli seznámeni s provozem obou zařízení, s péčí o klienty a sami
se  účastnili  vzdělávacího  procesu  ve  třídách  školy  při  vyučování.  13.  března  všichni
studenti školy zhlédli film Síla lidskosti o Nicholasi Wintonovi a poté besedovali s tvůrci
filmu.  Anglický týden připravili vyučující anglického jazyka pro vybrané studenty kvinty,
sexty  a  septimy.  Akce  se  konala  ve  dnech  19.  až  22.  března  a  pomohla  studentům
prohloubit  praktické  využití  angličtiny.  Studenti  septimy  navštívili  21.  března
Matematicko-fyzikální fakultu UK, účastnili se programu Fyzikální pokusy a poté navštívili
pražské planetárium, kde absolvovali základní kurz kosmologie. Téhož dne byl na půdě
školy uspořádán pod patronací  Munkovy nadace další ročník soutěže v psaní a přednesu
esejů v anglickém jazyce. Soutěže se účastnili studenti Církevního gymnázia a Gymnázia
Jiřího Ortena. V rámci evropského školství  byli  ve dnech 9.  a 10.  dubna testováni žáci
vybraných zemí a škol systémem testů  PISA/TALIS. V jarních měsících prošli studenti od
tercie výše testováním znalostí anglického jazyka pomocí mezinárodních Cambridge testů
KET, PET, CAE a FCE. Tercie, kvarta a sexta se účastnily 9. dubna vzdělávacího programu
Planeta  země v  kutnohorském  kině.  11.  dubna  se  konala  první  část  písemné  státní
maturitní zkoušky z českého jazyka. I v letošním školním roce uspořádala škola v měsíci
dubnu postupně okresní kola  biologické olympiády kategorií  C a D. 13. a 17. dubna se
konaly přijímací zkoušky do primy, jichž se účastnilo celkem 92 uchazečů, přijato bylo 32
studentů. Kvinta navštívila dvě pražské výstavy - v domě U Zvonu prezentaci obrazů dvou
čínských umělců – disidentů, lidí majících zkušenosti s časy kulturní revoluce v Číně, a v
galerii  Rudolfinum výstavu anglického malíře Mata Collishava Standing Water.  V  dubnu
přednášel  bývalý místopředseda KDU-ČSL,  ministr  kultury a ředitel  Ústavu pro studium
totalitních režimů Daniel Herman studentům sexty, septimy a oktávy na téma „Demokracie
není  samozřejmost“.  Následovala  diskuse,  studenty  zajímaly  především  problematika
současných totalitních režimů, evropská politika, migrace a bezpečí.  Každoroční turnaj ve
florbalu dívek církevních škol uspořádala opět naše škola 23. dubna. Turnaje se účastnilo
šest církevních škol z celé republiky, vítězem se stal tým Katolického gymnázia Třebíč. Na
jaře  byly  uvedeny  do  provozu  učebny  fyziky,  chemie  a  laboratoř,  které  byly
zrekonstruovány díky dotaci z EU, programu IROP. Nové učebny byly vybaveny moderními
výukovými pomůckami a nábytkem a odpovídají požadavkům moderního, interaktivního a
efektivního  vyučování.  Studenti  kvarty  navštívili  25.  dubna  v  rámci  výuky  dějepisu
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
terezínské gheto. V prvních květnových dnech konali studenti oktávy další část písemných
státních maturitních zkoušek a poté v týdnu od 21. do 24. května skládali ústní maturitní
zkoušky.  Tercie  se  zúčastnila  5.  června  besedy  o  meteorologii  s  pracovnicí  Českého
meteorologického  ústavu.  13.  června  se  v kostele  sv.  Jakuba  uskutečnil  tradiční  jarní
koncert.  Studenti  školy  se  účastnili  výtvarné  soutěže  „Cesta  zpět  o  100  let“,  ocenění
převzali  v  GASK  za  účasti  hejtmanky  Středočeského  kraje  a  ředitelky  galerie.  Krátkou
vernisáží byla zahájena 14. června školní výstava výtvarných děl studentů sexty. Téhož dne
v  odpoledních  hodinách  proběhl  slavnostní zahajovací ceremoniál  Městských  her  8.
olympiády základních škol a nižších gymnázií v Kutné Hoře. Naši sportovně nadaní studenti
získali 36 medailí a obsadili v celkovém hodnocení škol čtvrté místo. Kvinta a sexta prožily
v rámci Programu osobnostního růstu studentů tři jarní dny (28. až 30. května. a 18. - 20.
června) v Jeníkově u Hlinska.  Ve druhé polovině června přijeli  do Kutné Hory studenti
z partnerského  gymnázia  v Lipsku.  V červnu  se  uskutečnil  pravidelný  výlet  pro
zaměstnance  školy,  cestu  do  oblasti  Černíny,  Katlov,  Předbořice  zakončili  bohoslužbou
slova v kostele sv. Martina  v Červených Janovicích. Koncem školního roku se uskutečnilo
několik  projektových  dnů  -  Neznámí  slavní  a  Slovanský den připravila  pro  studenty
vyššího gymnázia kvinta a sexta. Den UNESCO prožili studenti nad tématem Významné roky
s  osmičkou  v  českých  dějinách.  Předposlední  den  školního  roku,  28.  června,  byli  při
slavnostním  nástupu  školy  oceněni  studenti,  kteří  dosáhli  výborných  výsledků  v
olympiádách  a  soutěžích  při  reprezentaci  školy.  Školní  rok  2017  –  2018  byl  zakončen
slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba, kterou sloužil biskup mons. Josef Kajnek, a
následným rozdáváním ročníkových vysvědčení. 
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PROGRAM OSOBNOSTNÍHO RŮSTU
Ve školním roce 2017 – 18 byla v rámci Programu osobnostního růstu zrealizována

výjezdní setkání studentů primy, kvinty a sexty v celkovém počtu 78 studentů. Tematicky
jsou setkání zaměřena na vzájemné poznání u studentů primy, na hodnoty dobra v lidském
životě u studentů kvinty a pro studenty sexty bylo připraveno téma sociální  a emoční
inteligence. Setkání proběhla opět v salesiánském centru v Jeníkově u Hlinska. 

Setkání studentů sekundy bylo přesunuto až na začátek školního roku 2018 – 19.
Uskuteční  se  počátkem měsíce  října.  Důvodem této  změny  byla  menší  sociální  zralost
studentů v období, kdy se běžně setkání koná. Téma Závislosti tak, jak je nastaveno, si
vyžaduje určitou úroveň spolupráce během tematických aktivit.  

Opět proběhla několikadenní stáž v Diakonii Čáslav a studenti kvinty byli osloveni
milým přijetím i zkušenostmi, které nabyli při setkáních s mentálně postiženými vrstevníky.
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VÝMĚNNÉ POBYTY
Týden  strávili  studenti  kvarty  v  rodinách  studentů  partnerského  BIP

Kreativitätsgymnasium  Leipzig.  Cílem  výměnných  pobytů  je  nejen  poznat  německé
zvyklosti a styl života, ale i společně trávit čas při různých aktivitách a komunikovat v
cizím  jazyku.  Kromě  osvědčených  akcí  (bruslení,  bowling,  účast  na  výuce,  návštěva
památníku  Bitvy národů,  zpívání  českých koled  na adventním koncertu)  letos  program
obsahoval návštěvu města Halle, čokoládovny Halloren založené v roce 1804, workshop v
galerii moderního umění a prohlídku výstav v Grassimuzeu. 

Reciproční výměnný pobyt studentů z partnerského gymnázia v Lipsku, kterého se
účastnili němečtí žáci se svými českými partnery z kvarty, se uskutečnil ve dnech 17. 6. -
22. 6. Program na celý týden zajišťovala hostitelská rodina a především škola, jež má s
výměnnými pobyty dlouholetou zkušenost.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti.
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PROJEKT MODERNÍ UČEBNY V BAROKNÍM KLÁŠTEŘE
Škola získala dotaci z EU – program IROP, výzva 33 – Infrastruktura středních a

vyšších odborných škol. Příspěvek z programu RENOVABIS a výtěžek ze sbírky na církevní
školství  přispěl  k  spolufinancování  této  dotace.  Byly  zmodernizovány  učebny  fyziky  a
chemie a laboratoř. Nové učebny, které byly vybaveny moderními výukovými pomůckami a
nábytkem,  odpovídají  požadavkům  moderního,  interaktivního  a  efektivního  vyučování.
Projekt vyřešil také bezbariérovost školy. Zakoupením schodolezu mohou imobilní osoby
bez problémů překonávat schodiště v budově gymnázia. Bylo rovněž upraveno venkovní
prostranství, to je možné využívat pro názornou výuku biologie.

20



ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Ve školním roce 2017 - 2018 měli  studenti  možnost  denně  využívat  vybavenou

knihovnu a studovnu 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,  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 studovny využívala také asistentka pedagoga k individuální práci se stu-
denty se zdravotním postižením a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 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 2017 - 2018 nabídl školní klub zájmové činnosti (sálová kopaná,
florbal, basketbal, stolní tenis, divadelní kroužek, konverzace v AJ, 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 2017 - 2018 byla schválena Školskou radou Církevního gymnázia. 

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

Kutná Hora, 27. 9. 2018
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