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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 2019/2020
školu navštěvovalo 239 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 2019/2020 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  2019/2020  sídlila  škola  již  čtrnáctým  rokem v budově  kláštera.

Vybavení odpovídalo běžným standardům moderních středních škol. 
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 modernizaci a obměně technického vybavení

školy. Na všech počítačích byly nahrazeny SSD disky. Pro učitele bylo zakoupeno několik
mobilních Wi-Fi. 

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. 

3



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 5
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 4 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 34 32

               
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
Německý jazyk 1 1 1 1 1 1 1 1
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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 1,19
sekunda 32 30 2 0 0 0 1,16
tercie 31 27 4 0 0 0 1,13
kvarta 31 20 11 0 0 0 1,28
kvinta 30 20 10 0 0 0 1,39
sexta 30 16 13 1 0 0 1,38
septima 19 10 9 0 0 0 1,53
oktáva 33 21 12 0 0 0 1,40
CELKEM 238 170 67 1 0 0 1,30

Maturita 

Desátým rokem proběhly na jaře školního roku 2019/2020 na Církevním gymnáziu
státní maturity, které byly vzhledem ke koronavirové krizi přesunuty na měsíc červen a
státní  písemná  část  z  českého  jazyka  a  literatury  a  cizích  jazyků  obsahovala  pouze
didaktický text.  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 33 17 16 0 1,56
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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. Jan Fér anglický jazyk, dějepis
Mgr. Eva Francová francouzský jazyk
Mgr. Radek Holeček IVT
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. Martina Matějková tělesná výchova, základy společenských věd
PhDr. Alžběta Nechvílová český jazyk, latinský jazyk
Mgr. Anna Němcová zeměpis, dějepis
Mgr. Veronika Netolická anglický jazyk 
Bc. Kristýna Pecháčková hudební výchova
Mgr. Jaroslav Pejchar tělesná výchova
Mgr. Beata Peterková Kotyzová hudební výchova
Mgr. Elke Monika Przyborowski německý jazyk
Mgr. Jitka Rybenská matematika 
Ing. Bc. Václav Schuster matematika, deskriptivní geometrie
MgA. Marie Slavotínková výtvarná 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
Mgr. Martina Matějková

Provozní zaměstnanci:
RNDr. Václava Otrubová ekonomika a účetnictví 
Helena Kašparová sekretariát
Tomáš Stryhal THP
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PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
Šimon Dusil školník 
Květuše Krčíková úklid školy
Ivana Hrochová úklid školy
Lucie Stryhalová úklid školy 
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ŠKOLSKÁ RADA 
Školská  rada  při  Církevním gymnáziu  v  Kutné  Hoře  má  své  významné  místo  ve

struktuře řízení školy a je nástrojem užší spolupráce studentů, rodičů a vedení gymnázia. 
Ve školním roce 2019/2020 tvořili  školskou radu tito členové: Zvolení zástupci rodičů a
zletilých studentů: MUDr. Martin Havrda, Bc. Patricie Koubská a Mgr. Dušan Šustek. Zvolení
zástupci pedagogů: Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Pavel Tobek a Mgr. Karel Vopařil. Členové
jmenovaní ředitelkou školy: Ing. Karel Kašpar, Mgr. Barbora Křivohlavá a Mgr. Stanislava
Kučerová. Všech jednání se jako host bez rozhodovací pravomoci zúčastnila ředitelka školy
PhDr. Stanislava Lisková.

Na svém podzimním zasedání 18. listopadu 2019 prodiskutovala rada rozpočet na
rok 2020, vyslechla si a komentovala informace o provozu školy. Rada také navrhla zvýšit
od  následujícího  školního  roku  školné  (od  tohoto  bodu  rada  odstoupila  vzhledem  k
pandemii,  hlasování o změně rozhodnutí  proběhlo v červnu 2020).  Na závěr jednání  si
přítomní prohlédli nově zkolaudovaný tělocvičný sál.
Vzhledem  k  situaci  se  jarní  zasedání  nekonalo  tradiční  prezenční  formou,  ale  rada
elektronicky schválila změny ve stipendijním řádu platné pro druhé pololetí školního roku.

Na podzim roku 2020 končí funkční období současné školské rady a v téže době
proběhnou volby do nové rady.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
Ve  školním  roce  2019/2020  se  konaly  povinné  jednotné  přijímací  zkoušky  pro

všechny  obory  s  maturitou.  Proběhly  formou  jednotných  písemných  testů  z  předmětů
Český jazyk a literatura (délka testu 70 minut) a Matematika a její aplikace (délka testu 85
minut) v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Jednotné  přijímací  zkoušky se  vzhledem ke koronavirové  krizi  konaly  pouze  v  jednom
termínu a časy na jednotlivé předměty byly prodlouženy (viz. výše). 
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 dne 9. 6. 2020. 

Počet podaných přihlášek do primy 116.

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  řediteli  školy  obdrželi  studenti
jednorázové stipendium ve výši 1000 Kč.

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií koronaviru rozhodla školská
rada o nevyplácení prospěchového stipendia ve II. pololetí školního roku 2019/2020. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY uprav.
ROZVAHA (v tisících)

Ke dni 31.12.2019 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM V KUTNÉ HOŘE
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 288, 28401 KUTNÁ HORAIČO: 024 57 105

Oz
.

Uspořádání a označování položek rozvahy Řádek Stav k 1.1.2019 Stav k 31.12.2019

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 8 229 8 855
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 148 148
2. Software 4 148 148
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 12 763 13 784
3. Stavby 13 7 369 8 191
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 5 356 5 593
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 38 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28  4 682  5 077
2. Oprávky k softwaru 30 120 129
6. Oprávky k stavbám 34 1 795 1 960
7. Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí 35 2 767 2 988
B. Krátkodobý majetek celkem 40 3 430 2 208
II. Pohledávky 51 596 380
1. Odběratelé 52 28 4
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 0 384
5. Ostatní pohledávky 56 31 -10
6. Pohledávky za zaměstnanci 57 7 2
17. Jiné pohledávky 69 530 0
III. Krátkodobý finanční majetek 71 2 834 1 828
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 73 151
3. Peněžní prostředky na účtech 74 2 761 1 677
IV. Jiná aktiva celkem 79 0 0
AKTIVA CELKEM 82 11 659 11 063
PASIVA
A. Vlastní zdroje 83 10 981 10 421
I. Jmění 84 10 975 10 403
1. Vlastní jmění 85 8 735 9 506
2. Fondy 86 2 240  897
II. Výsledek hospodaření celkem 88 6 18
1. Účet výsledku hospodaření 89 6 0
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 0 18
B. Cizí zdroje 92 678 642
II. Dlouhodobé závazky 98 0 0
III. Krátkodobé závazky 103 -79 22
1. Dodavatelé 104 -126 -91
3. Přijaté zálohy 106 47 60
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 53
4. Jiná pasiva 127 757 620
1. Výdaje příštích období 128 436 255
2. Výnosy příštích období 129 321 365
PASIVA CELKEM 130 11 659 11 063 

11



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY uprav.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících)

Ke dni 31.12.2019 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 19 111 91 19 202
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 3 122 66 3 188
1. Spotřeba materiálu, energie 3 1 045 41 1 086
3. Opravy a udržování 5 107 0 107
4. Náklady na cestovné 6 137 0 137
5 Náklady na reperzentaci 7 0 0 0
6. Ostatní služby 8 1 833 25 1 858
III. Osobní náklady 13 15 064 23 15 087
10. Mzdové náklady 14 11 216 20 11 236
11. Zákonné sociální pojištění 15 3 749 3 3 752
12. Ostatní sociální náklady 16 14 0 14
13. Zákonné sociální náklady 17 46 0 46
14. Ostatní sociální náklady 18 39 0 39
IV. Daně a poplatky celkem 19 7 0 7
15. Daně a poplatky 20 7 0 7
V. Ostatní náklady 21 213 0 213
18. Nákladové úroky 24 0 0 0
19. Kursové ztráty 25 5 0 5
22. Jiné ostatní náklady 28 208 0 208
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek

29 704 2 706

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 704 2 706
VII. Poskytnuté příspěvky 35 1 0 1
Náklady celkem 39 19 111 91 19 202
B. VÝNOSY 40 19 067 153 19 220
I. Provozní dotace 41 17 053 0 17 053
1. Provozní dotace 42 17 053 0 17 053
II. Přijaté příspěvky 43 348 0 348
3. Přijaté příspěvky (dary) 45 348 0 348
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 950 150 1 100

IV. Ostatní výnosy 48 715 0 715
7. Výnosové úroky 51 11 0 11
9. Zúčtování fondů 53 409 0 409
10. Jiné ostatní výnosy 54 295 0 295
V. Tržby z prodeje majetku 55 1 3 4
13. Tržby z prodeje materiálu 58 1 3 4
Výnosy celkem 61 19 067 153 19 220
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -44 62 18
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -44 62 18
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

Kateřina Jelínková

CERMAT
Studium k výkonu funkce 
Hodnotitel ústní zkoušky (MZ)
– český jazyk a literatura

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Kreativní práce se současnou 
(českou) poezií

EUROMEDIA GROUP, a.s. (PEARSON) EduTour

Alena Kluhová

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Nové trendy a nová jména 
české poezie a prózy

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Americká literatura 1945 – 
2000

Stanislava Lisková AVDO Agentura vzdělávání dospělých Přijímací řízení do škol

Veronika Netolická EUROMEDIA GROUP, a.s. (PEARSON) EduTour

Francisco Temprano

Národní podpůrné středisko pro 
eTwinning v ČR

Metodický seminář eTwinning 
pro začátečníky

Národní podpůrné středisko pro 
eTwinning v ČR

Metodický seminář eTwinning 
pro pokročilé

Conferencia ELE 2019
Cerfificado de asistencia – 
espaňol como lengua 
extranjera

World language TEACHER World Language Teacher 
Summit

WORLD LANGUAGE PROFICIENCY PROJECT Virtual Summer Institutes on 
June 8th – 12th

Václava Otrubová

Akademie J. A. Komenského Kutná 
Hora

Aktuality ve mzdách pro rok 
2020

Akademie J. A. Komenského Kutná 
Hora

Daň z příjmů ze závislé 
činnosti v roce 2020 a Roční 
zúčtování za rok 2019
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TERMÍNY PORAD A DALŠÍCH AKCÍ 
1. pololetí

Mše svaté se konaly: 2. 9., 3. 10., 8. 11., 20. 12., 29. 1.
Zahájení adventu: 2. 12.
Duchovní obnova pro zaměstnance školy: 7. 12.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech: 
25. 9., 16. 10., 11. 12.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 13. 11.
Pololetní pedagogická porada se konala 27. 1. 2020.
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.

2. pololetí

Mše svaté se konaly: 26. 2. 2020
Malé porady se měly konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech. Konala
se jedna porada dne 19. 2. 2020. 
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Náboženství na nižším gymnáziu vyučoval Mgr. Ing. Josef Poživil, na vyšším gymnáziu 
Mgr. 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 od 26. do 30. srpna probíhaly porady učitelského sboru, schůze

předmětových komisí a spirituál školy měl své každoroční duchovní zamyšlení. 28. srpna se
v Hradci  Králové  po  dvou  letech  uskutečnilo  setkání  učitelů  církevních  škol
královéhradecké diecéze. Tematicky bylo zaměřeno na problematiku zneužívání v církvi.
Školní rok byl zahájen 2. září v kostele sv. Jakuba, bohoslužbu celebroval biskupský vikář
pro školství P. Prokop Brož. V září proběhla řada každoročních akcí, ať už se jednalo o
vícedenní výjezdová setkání studentů primy a tercie v rámci Programu osobnostního růstu,
či o Dny evropského dědictví nebo pomoc nevidomým lidem při realizaci sbírky Světluška.
Studenti  primy  navštívili  Planetárium Hradec  Králové  a  Archeopark Všestary.  Program
v planetáriu absolvovala i kvinta. Studenti oktávy zavítali na exkurzi do automobilky TPCA.
V závěru měsíce se opět uskutečnil poznávací zájezd kvinty do Londýna. Evropský projekt
Erasmus+ umožnil  bližší  spolupráci  mezi  naším  gymnáziem  a  střední  školou  v Alcoy,
španělští  studenti  v prvním  říjnovém  týdnu  zavítali  do  Kutné  Hory.  Program  pro  ně
připravili F. Temprano a E. Hartmanová společně se studenty sexty a septimy studujícími
španělský  jazyk.  V  říjnu  se  v městské  knihovně  setkali  na  besedě  studenti  sexty  se
spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Anglické divadlo v Praze Kobylisích,  hru  Tom Sawyer,
navštívili  postupně  studenti  kvinty,  septimy  a  oktávy.  Výtvarná  a  současně  i  hudební
exkurze  kvarty  se  uskutečnila  10.  října.  Studenti  navštívili  výstavu  Francouzský
impresionismus v Paláci  Kinských,  dále  výstavu  Zvuky,  kódy,  obrazy –  Akustický
experiment  ve  vizuálním  umění  v gotickém  domě  U  Kamenného  zvonu.  Vyzkoušeli  si
některé  z interaktivních  výtvarně-zvukových  instalací  a  během  workshopu  připravili
vlastní výtvarnou partituru, kterou poté předvedli při hodinách hudební výchovy. Oktaváni
si vyzkoušeli nanečisto písemnou i ústní maturitu z anglického jazyka. Pro měsíc listopad
bylo  charakteristické  množství  akcí,  které  měly  připomenout  třicáté  výročí  sametové
revoluce.  Již  koncem října byla  ve škole  instalována putovní  výstava  Střípky revoluce,
která  seznamovala  studenty  s fotografickými  a  textovými  dokumenty  listopadových
událostí.  Výstava  byla  součástí  projektu  Festival  svobody. Společnost  Post  bellum
připravila pásmo autentických výpovědí účastníků listopadových dnů 1989 s názvem Čtyři
příběhy revoluce. Tento komponovaný pořad byl určen pro studenty vyššího gymnázia.
V přízemí  vnitřní  části  schodiště  vytvořili  v rámci  výtvarné  výchovy  studenti  sexty
prostorovou instalaci  Srdce Václava Havla. Ve  futsalovém turnaji vyhráli studenti vyššího
gymnázia městské kolo, porazili týmy Gymnázia Jiřího Ortena a Střední průmyslové školy,
a postoupili do regionálního kola, kde obsadili třetí místo. Podobného úspěchu dosáhli i
studenti vyššího gymnázia ve  florbalovém turnaji.  V listopadu se také konala čtvrtletní
pedagogická porada a třídní schůzky. Zároveň se uskutečnila valná hromada spolku SRPŠ
při  CG. Spolek  volil  nového  předsedu  po  odstoupení  předsedkyně  p.  Šustkové.  Novou
předsedkyní se stala p. Dudková. Velmi vydařeným se letos ukázal benefiční program „Den
pro  oktávu“ plný  pěveckých,  recitačních  a  tanečních  vystoupení,  videí  a  rozhovorů
s osobnostmi  školy,  který  uspořádali  studenti  septimy.  Výtěžek  programu  pomohl
studentům oktávy s výdaji při organizaci maturitního plesu. Koncem listopadu se konaly
Dny otevřených dveří.  Školu navštívilo 120 návštěvníků a uchazečů o studium. O svých
zkušenostech z cest po horách  střední Asie vyprávěl studentům vyššího gymnázia Josef
Poživil ml., absolvent školy. Prosinec byl zahájen setkáním studentů a učitelů u adventního
věnce.  Krátké zamyšlení  nabídl spirituál  školy a poté ředitelka zapálila  první adventní
svíci. Ve dnech 9. až 13. prosince studenti kvarty studující německý jazyk navštívili v rámci
výměnných  pobytů Kreativitätsgymnasium  v Lipsku.  Několikrát  během  školního  roku
navštěvují  studenti  školního  sboru  LDN  kutnohorské  nemocnice, aby  svým  zpěvem
povzbudili  pacienty,  předvánoční zpívání se uskutečnilo 12.  prosince.  V krajském finále
Florbal challenge obsadily studentky vyššího gymnázia druhé místo. Mše svatá v sedlecké
katedrále  slavená  20.  prosince  za  účasti  všech  studentů  a  učitelů  školy  zakončila
kalendářní rok 2019. V lednu navštívili studenti kvinty Národní muzeum pedagogiky J. A.
Komenského v Praze. Před pololetními prázdninami se jako každoročně setkali absolventi
školy se studenty septimy a oktávy. Besedu spolu se školou uspořádal spolek absolventů
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU 
školy Ursulus. I letos pořádalo naše gymnázium okresní kolo matematické olympiády pro
5. a 9.  ročníky základních škol.  Ve dnech 5.,  19.  a 26.  února navštívili  studenti  kvinty
Diakonii  Čáslav a  ZŠ  speciální  při  Diakonii.  Seznámili  se  s provozem  a  se  službami
poskytovanými klientům Diakonie a účastnili se výuky a práce s klienty v základní škole.
Dvacátý maturitní ples se uskutečnil v sobotu 8. února v kulturním domě Lorec. Studenti
oktávy si  zvolili  jako téma plesu předávání Oskarů.  Ples moderoval herec Jiří  Mádl.  Ve
dnech 10. až 15. února absolvovala sekunda a kvinta lyžařský výcvikový kurz v Rokytnici
nad Jizerou. S novými trendy při  výzkumu kosmu se seznámili 12.  února v rámci výuky
fyziky studenti kvarty, kteří se účastnili pražského projektu Cosmos discovery. Tentýž den
se  uskutečnil  pod  patronací  naší  školy  další  ročník  Munkovy  nadace.  Studenti  našeho
gymnázia a Gymnázia Jiřího Ortena prezentovali své anglicky psané eseje. O den později
navštívila sexta v rámci předmětu estetická výchova České muzeum hudby a Rudolfinum.
Pro  septimu  a  oktávu  přednášel  o  struktuře  řídících  orgánů  Evropské  unie  17.  února
absolvent  školy  Jan  Zelenka, student  Fakulty  sociálních  studií  MU  v  Brně.  25.  února
studenti sexty, tak jako každý rok, zavítali do pražského Židovského vzdělávacího centra.
Zde vyslechli přednášku Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, poté navštívili Staronovou a
Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov. V březnu byly uzavřeny české školy kvůli
šíření coronaviru. Až do konce školního roku byli studenti vzděláváni distančně. Vyučujícím
se  podařilo  oslovit  všechny  studenty  školy  a  výuka  mohla,  byť  v omezené  formě,
pokračovat.  Vyučující  využívali  classroomy,  on-line  výuku,  videokonference  i  další
možnosti  distančního  studia.  I  přes  nestandardní  formu  výuky  bylo  možné  na  konci
školního roku uzavřít klasifikaci.  Vyučující se každý týden setkávali s vedením školy na
google meet poradách, na kterých se řešily další  postupy vzdělávání,  plánoval průběh
přijímacích  zkoušek,  maturitních  zkoušek,  provozní  úkoly  apod.  Od  1.  do  3.  června  se
konaly státní písemné maturitní zkoušky z českého jazyka, z cizích jazyků a z matematiky.
9.  června proběhly  přijímací  zkoušky  do  primy.  V týdnu  od  15.  do 19.  června  skládali
oktaváni  ústní státní a profilové maturitní zkoušky. V sedlecké katedrále byla 24. června
sloužena školní mše svatá, která nahradila každoroční závěrečnou mši svatou v kostele sv.
Jakuba.  25.  června se  konalo v klášterním kostele  Nejsvětějšího Srdce Páně slavnostní
vyřazení letošních absolventů školy spojené s předáváním maturitních vysvědčení. V pátek
26.  června  se  sešli  třídní  učitelé  se  svými  třídami,  aby  studentům  předali  závěrečné
vysvědčení.
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PROGRAM OSOBNOSTNÍHO RŮSTU 
Program byl naplňován v několika programových rovinách. Páteří programu měla

zůstat i ve školním roce 2019/2020 čtyři vícedenní výjezdová setkání studentů primy (téma
vzájemného poznávání, přátelství a spolupráce), tercie (závislosti), kvinty (hodnoty dobra
v lidském životě)  a  sexty  (emoční  a  sociální  inteligence),  která  se  vždy uskutečňují  v
saleziánském centru v Jeníkově u Hlinska. Výjezdových setkání se účastnilo nakonec 62
studentů  tříd  primy  a  tercie.  Jejich  program  se  uskutečnil  v  září  a říjnu  2019.  Jarní
výjezdová  setkání  kvinty  a  sexty  se  neuskutečnila,  protože  školy  byly  uzavřeny  kvůli
koronavirové pandemii a výuka probíhala pouze distančně.

Tří  jednodenních  pobytů  v  Diakonii  Čáslav  se  postupně  účastnili  studenti  kvinty
během  února  2020.  Pokaždé  Diakonii  navštívila  skupina  čítající  8  -  10  studentů
s pedagogickým doprovodem.

Ze  školních  akcí  naplňujících  Program osobnostního  růstu  je  dobré  zmínit  účast
studentů školy na celonárodních charitativních sbírkách Světluška a Tříkrálová sbírka. 

Součástí  projektu  „Naši  předkové  a  my“  v  rámci  předmětu  ZSV  je  i  každoroční
vzpomínková akce počátkem měsíce listopadu zaměřená na zemřelé příbuzné a přátele,
která se setkává s velkým ohlasem u studentů. Ve školním roce 2019/2020 se tato akce
konala 4. listopadu, protože 2. listopadu byla sobota.

Mnohé  aktivity  školního  klubu  posilovaly  přirozeným  způsobem  sounáležitost
studentů  napříč  mezi  ročníky  a  pomáhaly  odstraňovat  bariéry  dané  rozdílným  věkem
studentů.
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VÝMĚNNÉ POBYTY 
Týden v prosinci 2019 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. Během pobytu naši studenti zhlédli Památník bitvy národů, lipský stadion,
zacvičili si v jump areálu. Pobývali také ve škole a zúčastnili se adventního koncertu, na
kterém zazpívali koledy. 

Návštěvou  španělských  studentů  z  města  Alcoy  pokračovala  spolupráce  našeho
gymnázia v rámci projektu Erasmus+. V Kutné Hoře strávili hosté v říjnu 2019 týden. Byli
přijati místostarostou města na Městském úřadě v Kutné Hoře. Prohlédli si katedrálu sv.
Barbory, katedrálu Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křitele v Sedlci. Zde navštívili i kostnici.
Byl  pro  ně  připraven  program  v  Dačického  domě  zaměřený  na  prezentaci  památek
světového kulturního dědictví UNESCO. Uskutečnila se také návštěva zámku ve Žlebech a
prohlídka Prahy. Ve škole pracovali  společně s našimi studenty na aplikaci  o naučných
stezkách  kulturního  a  přírodního  dědictví,  vypracovávali  texty  v  různých  jazykových
verzích. 
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ŠKOLNÍ KNIHOVNA 
Ve  školním  roce  2019/2020  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 maturitní
četby, 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 kultivaci
zájmů i specifických schopností. 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  2019/2020  školní  klub  nabídl  tyto  zájmové  činnosti:  Florbal,
basketbal, stolní tenis, divadelní kroužek, konverzace v AJ, výtvarný kroužek, ART džem,
gymnastiku, scholu, pěvecký sbor, základy první pomoci. 

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 připravoval pedagogický tým školního
klubu pro naše žáky organizované příležitostné akce a soutěže. 

Na  podzim  2019  se  žáci  a  vychovatelé  výrazně  podíleli  na  oslavách  30.  výročí
sametové  revoluce  a  událostí  17.  listopadu  v  Kutné  Hoře,  celý  program moderovali  a
připravili i vlastní vystoupení.

Od 11. března 2020 z důvodu mimořádného opatření a nařízení MZČR byla práce s
žáky v organizovaných činnostech omezena. Vychovatelé školního klubu pracovali on-line,
podporovali  žáky  k  aktivnímu  využívání  volného  času  v  době  pandemie  v  domácím
prostředí. On-line spojením poskytovali prostor pro spontaneitu, sociální kontakty, kladné
citové odezvy, pocity bezpečí a jistoty. 
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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 
Mezi mimořádná opatření způsobená pandemií koronaviru patřilo i uzavření

škol od 11. března. Toto rozhodnutí nás zastihlo v době jarních prázdnin, takže studenti již
po týdenním volnu 16. března 2020 do školy nenastoupili.

Výuka na dálku, distanční výuka nebo výuka z domova - to jsou různá označení pro
způsob  vzdělávání,  kterého  jsme  začali  za  vzniklé  situace  využívat.  Všichni  studenti
pracovali  na  úkolech  zadávaných  učiteli  přes  různé  platformy  (Google  disk,  Google
classroom,  Gmail).  Pedagogický  sbor  zadával  studentům práci  smysluplnou,  nikoli  jen
formální  samostudium.  Učitelé  využívali  různorodé  způsoby  studia  - prezentace,
specializované webové stránky, odkazy na videa ke zhlédnutí, elektronický sešit, slohové
práce, četbu kratších literárních děl na webu, pracovní listy, tvorbu herbáře, sociologický
výzkum  s  následnou  tvorbou  prezentace  aj. S přechodem  na  výuku  na  dálku  jsme  se
vyrovnali rychle a všem patří za odvedenou práci v nečekané situaci velký dík.
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Výroční zpráva za rok 2019/2020 byla schválena Školskou radou Církevního gymnázia. 

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

Kutná Hora, 26. 9. 2020
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