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Charakteristika školy

Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře vzniklo v roce 1993 a sídlí 
v prostorách barokního kláštera z 18. století. Základním úkolem školy je vytváření 
společenství, ve kterém se rozvíjí osobnost studenta, jeho nadání, rozumové schopnosti a je 
přítomen duch evangelia. Gymnázium si klade za cíl působit na studenty i po stránce 
výchovné, vést je k toleranci, vzájemné úctě a formovat jejich vztah k Bohu.

Kapacita gymnázia je 240 studentů (8 tříd), ve školním roce 2009/2010 školu 
navštěvovalo 230 studentů. Kapacita školního klubu, který zahájil svou činnost v roce 2007, 
je 100 studentů. Gymnázium je přidruženou školou UNESCO.

Na Církevním gymnáziu sv. Voršily se ve školním roce 2009/2010 vyučovalo ve 
třídách kvarta, sexta, septima a oktáva podle učebních plánů, schválených MŠMT pod č.j. 20 
594/99-22 dne 5. 5. 1999 a učebních osnov, které schválilo MŠMT téhož dne pod č.j. 20 
596/99-22. Pro předmět Základy společenských věd má Církevní gymnázium sv. Voršily 
schválené vlastní osnovy pod č.j. 30880/97-21 dne 30. 9. 1997 s platností od školního roku 
1997/98.

Ve třídách prima, sekunda, tercie a kvinta se vyučovalo podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu Církevního gymnázia sv. Voršily „Libertas, Eruditio, Veritas“ (LEV), 
s platností ŠVP ZV od 1. září 2007 a ŠVP G od 1. září 2009.

Škola má všeobecné zaměření a připravuje studenty pro další studium, zejména na 
vysokých školách. V prvních čtyřech letech je důraz kladen zejména na všeobecné vzdělání, 
na rozvoj komunikačních a jazykových schopností, na matematické vzdělání a na zvládnutí 
základů prvního cizího jazyka, kterým je angličtina. Proto je v předmětech český jazyk, 
matematika a angličtina navýšena hodinová dotace (oproti povinnosti). Další prioritou 
výchovně vzdělávacího procesu je seznámení s kulturními a civilizačními hodnotami, které 
světu přinesla křesťanská kultura. Proto je posílena hodinová dotace předmětu Základy 
společenských věd. V oktávě se těmito otázkami hlouběji zabývá předmět Křesťanské kořeny 
evropské civilizace. Předmět Náboženství je ve všech ročnících nabízen nepovinně. Garantem 
výuky náboženství je spirituál školy v součinnosti se sestrami voršilkami a arciděkanem 
farnosti. Těžištěm výuky náboženství je sdílení živé víry, příprava ke svátostem a 
prohlubování schopnosti modlitby, předmět Náboženství si tedy volí převážně věřící studenti.

Od tercie je postupně zvyšován podíl povinně volitelných předmětů a tak je 
poskytována možnost vlastní profilace studentů. Za základ kulturně civilizačního jádra 
všeobecného vzdělání považujeme latinu, proto procházejí všichni studenti v kvintě povinně 
kurzem výuky latiny, 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 Latina. Alternativou k latině je v těchto ročnících výuka 
deskriptivní geometrie, opět jako povinně volitelného předmětu. Ten je určen především pro 
studenty, 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 volitelně povinné, přidat dle možností i studenti nižších ročníků, 
zejména septimy, pro které  mají charakter nepovinného předmětu.

Posláním Církevního gymnázia sv. Voršily je vzdělávat a vychovávat studenty, 
nabízet pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku v mnoha oblastech a usilovat o 
budování osobnosti jako samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka.
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Vybavení školy

Ve školním roce 2009/2010 sídlila škola již čtvrtým rokem v budově kláštera. 
Vybavení odpovídalo běžným standardům moderních středních škol. K výuce sloužila 
počítačová učebna s dvěma interaktivními tabulemi a dvaceti pracovními místy. Během roku 
bylo ve dvou etapách zakoupeno dvacet nových počítačů. Starší počítače byly umístěny do 
nově vzniklé učebny pro dělenou výuku, některé z nich do kabinetů, knihovny a studovny, 
takže se zvýšil pracovní komfort nejen studentů, ale i učitelů. V rámci finančních možností 
byly dovybavovány odborné učebny, byla zakoupena další interaktivní tabule, škola nyní 
disponuje čtyřmi těmito tabulemi a šesti dataprojektory. Přízemí, bufet a školní klub má Free 
WiFi připojení. Do jedné učebny byl repasován školní nábytek, všechny třídy nižšího 
gymnázia obdržely skříňky na umístění věcí. 

Výuka tělesné výchovy probíhala v pronajatých tělocvičnách, případně jiných 
zařízeních (bazén, zimní stadion). Škole sloužila i oddechová zóna zeleně, kterou bylo možno 
využívat jak pro potřeby výuky, tak i  k volnočasovým aktivitám studentů. Součástí klášterní 
zahrady je i pódium.

Vzhledem k tomu, že škola dosud nemá větší prostory ke společnému setkávání, 
využívala bývalého refektáře. Z těchto důvodu se začalo ve druhé polovině školního roku 
pracovat na přípravě projektové dokumentace pro vybudování školní auly a též nových, 
větších prostor pro školní klub. Po rekonstrukci dalších přízemních prostor kláštera, jejíž 
dokončení se předpokládá v průběhu roku 2010/2011, vznikne nová moderní aula. Investory 
rekonstrukce jsou zřizovatel, škola a německá nadace Porticus, která tyto rekonstrukční práce 
výrazně finančně podpoří.

Škola nemá vlastní jídelnu, většina studentů využívá k zajištění obědů školní jídelnu 
místní střední průmyslové školy.
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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 4 4 4

Německý/Francouzský jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3

Latina 0 0 0 0 2 0 0 0
Základy společenských věd 2 2 2 2 2 2 2 4
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 0 0
Matematika 5 4 4 4 4 4 3 4
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 0
Deskriptivní geometrie/Latina 0 0 0 0 0 2 2 0
Seminář Dg/Seminář Čj 0 0 0 0 0 0 2 0
Chemie 0 0 2 2 2 2 2 2
Biologie 2 2 0 2 2 2 2 0
Člověk a zdraví 0 0 2 0 0 0 0 0
Informatika a výpočetní technika 2 0 0 1 0 0 0 0
Informatika/Programování 0 0 0 0 0 0 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

Výtvarná praktika/Biologicko-chemická praktika 0 0 2 0 0 0 0 0

Volitelné předměty 0 0 0 0 0 0 0 8

Celkem povinných hodin 30 28 32 31 34 32 32 33

Nepovinné předměty
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1
Konverzace cizí jazyk 2 0
Sportovní hry 2 2 2
Sborový zpěv
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Výsledky vzdělávání

Typ školy: osmileté gymnázium 79-41-K/801, 79-41-K/81

Třída Počet 
žáků

Prospěl 
s vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Neklasif. Sníž. stupeň 
z chování

Celkový 
průměrný 
prospěch

prima 32 16 15 1 0 0 1,40
sekunda 32 12 20 0 0 0 1,63
tercie 27 8 19 0 0 0 1,80
kvarta 28 10 18 0 0 0 1,73
kvinta 29 4 23 2 0 0 2,28
sexta 26 9 17 0 0 0 1,87
septima 26 3 22 0 1 0 2,17
oktáva 29 10 19 0 0 0 1,78
Celkem   229 72     153 3 1 0 1,83

Výsledky maturitních zkoušek

Třída Počet 
žáků

Prospěl 
s vyznamenáním

Prospěl Neklasif. Neprospělo Celkový 
průměrný 
prospěch

oktáva 29 6 20 1 2 2,22

Pozn.: Dva studenti skládali maturitní zkoušku z biologie a zeměpisu v opravném termínu 
dne 9. 9. 2010.

Jeden student skládal maturitní zkoušku dne 9. 9. 2010.

Vyznamenání u maturitní zkoušky dosáhli:

Jméno a příjmení                               Průměr
Zdeňka Králová 1,25
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Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním

JJ Jméno a příjmení                               Průměr
    Anna Cissé                                  1,00
    Kateřina Korábková                                  1,00
    Pavlína Lehká                                  1,25  
    Kristýna Sosnovcová                                  1,00
    Vojtěch Šimek                                  1,25
    Michaela Uttendorfská                                  1,00   



Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním

Bartůňková Barbora prima Venkrbcová Ellen tercie
Basl Tomáš prima Hanzlová Karolína kvarta
Beneš Václav prima Jirsová Lucie kvarta
Kopecký Matěj prima Jurka Tomáš kvarta
Koubský Jakub prima Klingerová Johanka kvarta
Marešová Adéla prima Neřoldová Kateřina kvarta
Mašín Ondřej prima Růžek Štěpán kvarta
Mensová Anežka prima Trusová Veronika kvarta
Pařezová Lucie prima Vašek Daniel kvarta
Poborská Anna prima Zelinková Barbora kvarta
Skalníková Barbora prima Korábková Alžběta kvinta
Šmidrkal Jiří prima Králová Marie kvinta
Šourek Josef prima Mikulková Eliška kvinta
Trebichavský Jakub prima Bártová Barbora sexta
Zelenka Jan prima Bohatá Jana sexta
Andrašíková Jana sekunda Bořil Vít sexta
Dvořák Vilém sekunda Lokajová Iva sexta
Mařanová Libuše sekunda Mašín Jiří sexta
Mazaná Karolína sekunda Poživil Václav sexta
Načeradská Barbora sekunda Šátková Veronika sexta
Otradovec Jaroslav sekunda Šimková Markéta sexta
Procházková Simona sekunda Beznoska Pavel septima
Šujanová Monika sekunda Procházková Jana septima
Tinka Ondřej sekunda Šimek Jakub septima
Urbánková Anna sekunda Cissé Anna oktáva
Uttendorfský Tomáš sekunda Drahorádová Lucie oktáva
Vitouš Jiří sekunda Korábková Kateřina oktáva
Čepková Ilona tercie Kuttová Veronika oktáva
Havlíčková Petra tercie Lehká Pavlína oktáva
Hlavová Jana tercie Macková Tereza oktáva
Kopečková Anna tercie Pajerová Nikola oktáva
Pintnerová Štěpánka tercie Sosnovcová Kristýna oktáva
Uttendorfská Anna tercie Uttendorfská Michaela oktáva

Veselá Denisa oktáva
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Pedegogický sbor

Pedagogický sbor: Aprobace
Lisková Stanislava PhDr. ředitelka školy

Nj
Nj - Rj

Čechalová Lucie Mgr. Aj, Hv Aj - Hv
Eliášová Romana Mgr. Čj, Aj Čj – Aj
Fér Jan Mgr. Aj, D Aj - D
Francová Eva Mgr. Čj, Fj Čj – Fj
Hartmanová Eva Mgr. zástupce ředitelky

Čj, Vv 
Čj – Vv

Havrdová Markéta DiS. knihovna, 
školní klub

Hlavinková Barbora DiU. pastorační asistent
Jelínková Jitka ak. mal. Vv, Du Vv
Karelová Radka školní klub, Tv Tv
King Philippa Aj Art
Linhartová
(sestra Marie-Anna)

Veronika Mgr. Zsv,
výchovný poradce 
náboženství

Zsv

Králíčková
(sestra Benedikta)

Petra školní klub

Macková 
(sestra Anežka)

Alice Mgr. náboženství

Musílek Luboš RNDr. Ch Bi – Ch
Nechvílová Alžběta PhDr. Čj, L Čj – L
Němcová Anna Mgr. Z, D Z - D
Poživil Josef Mgr., 

Ing.
zástupce ředitelky
Zsv, Bi, Tv, náboženství

Zsv

Schuster Václav Ing.,Bc M, Dg M - Dg
Stryhal Tomáš Ivt Ivt
Suková Martina Mgr Ivt Ivt
Šebeň Jozef Mgr. Tv Tv
Štěrbová Pavla Nj Nj
Štípek Jan sportovní hry
Šuláková Miriam Mgr. F, Ivt F – ZT
Tobek Pavel Mgr. D, Zsv, náboženství Zsv
Uttendorfská Martina asistent pedagoga
Válková Magdaléna Mgr. M, Tv M - Bi
Vopařil Karel Mgr. Bi, Ch, Tv Bi – Ch

Noví spolupracovníci

Ve školním roce 2009/2010 nastoupily do školy dvě nové kolegyně, a sice 
Mgr. Magdaléna Válková s aprobací matematika a biologie a Pavla Štěrbová, která vyučovala 
německý jazyk.
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Provozní zaměstnanci školy

Hlavinková  Zdeňka ekonomika a 
účetnictví

Kašparová Helena sekretariát
Stryhal Tomáš THP
Hlavinka Jiří školník
Krčíková Květuše úklid školy
Hrochová Ivana úklid školy
Truncová Jitka úklid školy
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Studenti školy

PRIMA  SEKUNDA TERCIE  KVARTA  
Jméno  Jméno  Jméno  Jméno  
Charlotte Balcarová Jana Andrašíková Michaela Bílá Gantuya Adiyasuren
Denisa Bartůňková Ludmila Cinerová Barbora Bláhová Fabienne Balcarová
Tomáš Basl Vilém Dvořák Ilona Čepková Marek Dolejší
Václav Beneš Martin Frinta Petra Havlíčková Alžběta Dvořáková
Helena Böhmová Jaroslava Furková Marie Havrdová Dominika Godlewská
Radka Burdová Marek Havrda Jana Hlavová Dominika Grenarová
Vilém Caha Petra Horáková Jana Hobzová Radek Hampl
Barbora Hadrovská Vojtěch Hylský Matouš Honus Karolína Hanzlová
Petra Hurtová Václav Janata Jiří Jurečka Kateřina Hlaváčová
Štěpán Chwistek Marta Jeřábková Anna Kopečková Štěpánka Jahodová
Jiří Karela Filip Kalčák Daniel Kunášek Lucie Jirsová
Adam Karla Petr Klinger Vít Ludwig Tomáš Jurka
Dominik Klimpera Alena Králová Lukáš Málek Anežka Karelová
Tadeáš Kocman Petr Macek Aneta NezmeškalováJohanka Klingerová
Matěj Kopecký Libuše Mařanová Barbora Pazderová Jiří Kubálek
Jakub Koubský Karolína Mazaná Jakub Pečenka Tereza Neckařová
Daniel Kreisinger Petra Michalová Štěpánka Pintnerová Klára Nekvasilová
Tereza Lojková Barbora Načeradská Aneta Polesná Kateřina Neřoldová
Adéla Marešová Jaroslav Otradovec Martin Slabý Klára Pešková
Ondřej Mašín Jan Pařízek Veronika Slaninková Klára Procházková
Anežka Mensová Štěpán Pipek Andrea Sochůrková Štěpán Růžek 
Lucie Pařezová Vojtěch Poživil František Šarm Jan Slabý
Lukáš Petránek Simona Procházková Lukáš Teplý Lukáš Teplý 
Anna Poborská Eliška Skalníková Anna Uttendorfská Veronika Trusová
Hana Pokorná Eliška Soukupová Tereza Vacková Tomáš Tvrdík
Anna Procházková Monika Šujanová Ellen Venkrbcová Daniel Vašek
Barbora Skalníková Kryštof Telecký Viktorie Volfová Dominik Vlášek
Jan Šátek Ondřej Tinka   Krištof Zelenka
Jiří Šmidrkal Anna Urbánková   Barbora Zelinková
Josef Šourek Tomáš Uttendorfský    
Jakub Trebichavský Jiří Vitouš     
Jan Zelenka Jitka Vlastníková     
 Studentů: 32  Studentů: 32  Studentů: 27  Studentů: 29

Třídní: Mgr. L. 
Čechalová

Třídní: 
Mgr. J. Fér  

Třídní: 
Mgr. V. 
Schuster

 
Třídní: 
PhDr. A. 
Nechvílová
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Studenti školy

KVINTA  SEXTA  SEPTIMA  OKTÁVA  
Jméno  Jméno  Jméno  Jméno  
Blanka Antošová Barbora Bártová Pavel Beznoska Anna Cissé
Kristýna Blažejová Jana Bohatá Petra Bigasová Dagmar Civišová
Štěpán Drtina Vít Bořil Martina Bojkovská Lucie Drahorádová
Dominika Hanušová Milana Bubanová Lidye Dorosh Jan Hlavinka
Ludvík Hart Vojtěch Havránek Anna Dvořáková Jana Jelínková
Jakub Havlíček Vojtěch Havrda Petr Fojtík Helena Jeřábková
Prokop Havrda Josef Hornych Jakub Grenar Kateřina Korábková
Marta Holoubková Filip Kalfiřt Matouš Hartman Jana Kupecká
Gabriela Horáková Klára Kocmanová Šárka Hunešová Veronika Kuttová
Zuzana Hrnčiříková Julie Kučerová Adrian Hurt Michala Kůtová
Jakub Hurt Veronika Lehká Ludmila Hylská Pavlína Lehká
Otakar Hynek Iva Lokajová Karolina Kácovská Tereza Macková
Kristýna Janatová David Magát Jiří Karban Monika Menšíková
Alžběta Korábková Jiří Mašín Klára Karelová Lenka Michnová
Marie Králová Adam Paňko Michael Lanc Kateřina Němcová
Matouš Lánský Samuel Pečenka Jakub Lokaj Oleksandr Nobilis
Petra Lišková Václav Poživil Aneta Martínková Nikola Pajerová
Eliška Mikulková Bohuslav Procházka Milan Matějka Josef Pařízek
Michal Mikšovský Veronika Šátková Petra Michnová Barbora Procházková
Romana Nešporová Markéta Šimková Josef Němec Matěj Skalník
Dušan Pipek Lucie Teplá Eva Némethová Kristýna Sosnovcová
Iveta Pokorná Markéta UttendorfskáMagdalena Neřoldová Hana Szádovská
Renata Růžičková Adam Vacek Marek Pařízek Vojtěch Šimek
Klára Stýblová Marie Vosáhlová Jana ProcházkováEliška Šimková
Andrea 
Filippa Taverni Petr Zbraněk Jakub Šimek Michaela Uttendorfská

Josef Tichý Jan Zich Markéta Turková Kristýna Vacková
Anna Vacková    Denisa Veselá
Lucie Vošlajerová    Iveta Zikmundová
David Zikmunda    Veronika Zvolánková
Zuzana Žáčková      
       
 Studentů: 30  Studentů: 26  Studentů: 26  Studentů: 29
Třídní: Mgr. M. 
Šuláková

Třídní: Mgr. A. 
Němcová Třídní: Mgr. K. Vopařil Třídní: Mgr. 

R. Eliášová  
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Školská rada

Školská rada je nástrojem umožňujícím širší zainteresované veřejnosti podílet se na správě 
školy. Její složení, způsob práce a pravomoci jsou dány zákonem. Funkční období Školské 
rady je tři roky. 
Současné složení Školské rady při Církevním gymnáziu sv. Voršily v Kutné Hoře vzniklo na 
podzim roku 2008 a má tuto podobu: Zástupci rodičů - Ing. Antonín Grenar, MUDr. Martin 
Havrda, Ing. Oldřich Šimek. Zástupci pedagogů: Mgr. Jan Fér, Mgr. Pavel Tobek, Mgr. Karel 
Vopařil.  Jmenovaní členové: Mgr. Stanislava Kučerová, Mgr. Veronika Linhartová, Ing. 
Marie Štorková.
Ve školním roce 2009/2010 se Školská rada setkala na dvou zasedáních. V září roku 2009 
Školská rada schválila korespondenční formou Výroční zprávu za rok 2008/2009 a na svém 
podzimním zasedání dne 30. listopadu 2009 se zabývala především koncepcí rozvoje školy 
pro příští období, diskutovala o otázkách souvisejících s hospodařením školy a debatovala o 
výuce některých předmětů v anglickém jazyce.
Na svém jarním zasedání dne 8. června 2010 se Školská rada vyjádřila k výsledkům 
hospodaření, projednala návrh rozpočtu na rok 2010, vzala na vědomí personální změny 
v řadách pedagogů, diskutovala o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek v květnu 2010, 
seznámila se s vývojem situace ohledně státních maturit, projednala návrh na zvýšení 
školného, zamítla návrhy na změnu stipendijního řádu  a vyslechla informaci o postupu prací 
na vybudování auly v přízemí objektu.
Ve školním roce 2008/2009 byla práce Školské rady nedílnou součástí života školy a procesu 
růstu kvality služeb poskytovaných gymnáziem.  
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Údaje o přijímacím řízení

Ve školním roce 2009/2010 měli uchazeči opět možnost podat přihlášku na tři různé 
školy.  Přijímací zkoušky proběhly ve dnech 22. a 23. 4. 2010. Církevní gymnázium zvolilo 
tato kritéria přijímacího řízení:

1. Vypracování testu Obecných studijních předpokladů společnosti SCIO – váha 75%
2. Prospěch na základní škole – každá jednička z pěti hlavních předmětů (český jazyk, 

matematika, cizí jazyk, přírodověda a vlastivěda) – váha vždy 5%

Počet podaných přihlášek do primy 69
Počet přihlášených na první termín 22. 4. 39
(jeden uchazeč se nedostavil, jedna uchazečka se pro nemoc omluvila)
Počet přihlášených na druhý termín 23. 4. 28
Počet přihlášených na náhradní termín 10. 5.    1
Zápisový lístek odevzdalo               20
Uchazeči přijatí na odvolání  10
Celkem přijato studentů  30

Do kvinty a do sexty bylo přijato po jednom studentovi.
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Školné a stipendia

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

Výše školného ve školním roce 2009/2010 činila 300 Kč měsíčně, tj. 3000 Kč za 
školní rok. Pokud školu navštěvuje více sourozenců, platí školné vždy první dva, ostatní jsou 
od školného osvobozeni.

Školné může být prominuto ze sociálních důvodů v případě, že čisté příjmy rodiny 
studenta nedosahují 1,2 násobku životního minima. Rodiče studenta pak mohou podat na 
ředitelství školy žádost o prominutí školného na příslušný školní rok. Žádosti se podávají do 
konce října.

Dosáhl-li student na vysvědčení vyznamenání, bylo mu přiznáno prospěchové 
stipendium ve výši 750 Kč za pololetí.

Studenti měli možnost se i v tomto školním roce přihlásit k oficiálním zkouškám First 
Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE). K těmto zkouškám 
byli ve škole připravováni. V případě úspěšného složení zkoušky a předložení příslušného 

certifikátu ředitelství školy obdrželi studenti jednorázové stipendium ve výši 1 000 Kč.
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Zpráva o hospodaření školy
Rok 2009
Provozní výnosy - hlavní činnost 12 861 995,42
Z toho:
Státní dotace na provoz školy 10 604 000,00
Státní dotace na provoz školního klubu 787 000,00
Státní dotace na na zvýšení nenárokových složek mzdy pro pedagogické 
zaměstnance 372 000,00

Státní dotace na zvýšení nenárok. Složek mezd pro nepedagogické zaměstnance 73 074,00
Státní dotace na asistenta pedagoga 150 000,00
Dotace z KÚ na preventivní programy (osobnostní růst studenta) 20 000,00
Dotace z fondu Česko-něm.budoucnosti - výměnné pobyty 50 000,00
Dotace z KÚ na pořádání matematické olympiády 7 217,00
Příspěvek od zřizovatele školy na provoz 0,00
Školné 635 250,00
Příspěvky na zájmovou činnost školního klubu 22 540,00
Dary na provoz školy 107 453,00
Tržby z prodeje služeb 100,00
Tržby z prodeje materiálu 5 571,00
Úroky z běžného účtu 6 568,01
Ostatní výnosy 21 222,41

Provozní náklady - hlavní činnost 12 862 650,83
Z toho:
Spotřeba materiálu 701 638,04
Spotřeba energií 765 700,00
Opravy a udržování 93 912,61
Cestovné 69 056,14
Náklady na reprezentaci školy 0,00
Služby 1 247 447,04
Náklady na hrubé mzdy 6 856 611,00
Ostatní osobní náklady 274 066,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 274 604,00
Ostatní sociální pojištění 21 000,00
Zákonné sociální náklady 27 950,00
Ostatní sociální náklady 11 109,00
Úroky z úvěru 0,00
Náklady na výplatu prospěchového stipendia 110 500,00
Ostatní provozní náklady 10 964,00
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 398 093,00

Hospodářský výsledek - hlavní činnost -655,41

Provozní výnosy - vedlejší činnost 43 589,00
Příjem z podnájmu 39 389,00
Tržby z prodeje Almanachu 4200
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Provozní náklady - vedlejší činnost 8 244,00
Odpisy hmotného dlouhodobého majetku 8 244,00

Hospodářský výsledek - vedlejší činnost 35 345,00

Hospodářský výsledek za celou organizaci: 34 689,59

Investiční činnost Církevního gymnázia sv. Voršily v roce 2009
Nákup nového kopírovací stroje, který slouží i jako síťová tiskárna
pro celou školu. Ušetří se tak náklady na tisk a kopírování 140 780,00 Kč
Nákup deseti nových počítačů – částečná obnova PC učebny 161 900,00 Kč
Bylo vyřazeno odepsaných 10 ks PC z počítačové učebny (dosud slouží
v jazykové učebně) -414 286,00 Kč
Byly vyřazeny odepsané počítače z ředitelny a kabinetu(nefunkční, zastaralé) -78 771,60 Kč

Fondy organizace k 31. 12. 2009
Vlastní jmění 8 879 142,77
Investiční fond 184 013,77
Sociální fond 496,89

Děkujeme všem příznivcům a dárcům zvláště Římskokatolické farnosti v Kutné 
Hoře, Biskupství  
královehradeckému, firmám Elomat a Libra Shop a soukromým dárcům MUDr. 
Chocholáčkové,
panu Květoslavu Šlejtrovi a  manželům Zajíčkovým.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

NIDV a CERMAT - většina pedagogů se účastnila školení k nové maturitě a připravovala se k certifikaci. Byli 
nominováni jako hodnotitelé, zadavatelé nebo školní maturitní komisaři. Školení probíhala formou e-learningu i 
prezenčně.

Další studium a vzdělávání

Josef Poživil – ACADEMIA BOHEMICA – Filozofie pro život aneb studium filozofie pro učitele
                                                                          středních škol II

Eva Hartmanová, Stanislava Lisková – ČBK – Mediální gramotnost – výzva naší doby (seminář Petrinium Brno)

Veronika Linhartová (sr. Marie-Anna)          – Pedf.UK Praha – specializační studium studijního programu
                                                                          celoživotního vzdělávání, obor výchovné poradenství
                                                                          (předpokládaný termín ukončení 2010)

Radka Karelová – UP Olomouc, fakulta tělesné výchovy, studijní obor -  metodik volného času
                                                                           (předpokládaný termín ukončení 2011)

Markéta Havrdová – Jihočeská univerzita České Budějovice, teologická fakulta – obor pedagog volného času
                                                                            (předpokládaný termín ukončení 2013)

Luboš Musílek – Centrum ekologické výchovy a vzdělávání, specializační studium pro školní koordinátory 
                                                                             EVVO, akce je podporována Středočeským krajem v rámci 
                                                                             naplňování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy 
                                                                             a osvěty Středočeského kraje
                                                                            (1,5 semestru)

Lucie Čechalová – METODICA – institut pro další vzdělávání – akreditovaný program průběžného vzdělávání
                                                                            pedagogů – Aplikace metodiky simulačních her ve výuce cizích 
                                                                            jazyků (seminář)

Martina Uttendorfská – Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení
                                                                           pro další vzdělávání pedagogických pracovníků –
                                                                           Asistent pedagoga (ukončeno říjen 2009)

Philippa King – Občanské sdružení Společnost pro Fair Trade – akreditovaný seminář – Globální témata a
                                                                            inovativní metody ve výuce cizího jazyka

Lucie Čechalová, Philippa King – esf, EU, MŠMT, NIDV, VÚP, British Council – projekt CLIL – 
                                                                            Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ
                                                                            a nižším stupni víceletých gymnázií

Stanislava Lisková, Eva Hartmanová – SCIO – Seminář v rámci projektu PZ Scio

Stanislava Lisková – CERMAT-                     konzultační seminář pro ředitele škol k zajištění maturitní 
      generálky (vyhlášena MŠMT § 171, odst. 1., zákona

                    č. 561/2004 Sb.)
Pavla Štěrbová – SGUN – spolek germanistů a učitelů němčiny – seminář Reálie Švýcarska

Pavla Štěrbová – KLETT -        seminář k učebnici Direkt

Lucie Čechalová – VÚP -      seminář na téma Rozvíjející hudební aktivity na gymnáziu
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Termíny porad a třídních schůzek ve školním roce 2009/2010

Čtvrtletní pedagogické porady a třídní schůzky se konaly 19. listopadu 15. dubna.

Pololetní pedagogická porada se konala 25. ledna, klasifikační porada pro oktávu 28. dubna a 
závěrečná klasifikační porada 23. června.

Tzv. malé porady pedagogických pracovníků se konaly vždy  v pondělí 7. vyučovací hodinu
v těchto termínech:
14. září, 5. října, 26. října, 23. listopadu, 14. prosince, 11. ledna, 22. února, 8. března, 
29. března, 24. května a 14. června.

Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.

Termíny školních mší svatých ve školním roce 2009/2010

3. září, 21. října, 5. listopadu, 22. prosince, 28. ledna, 17. února, 19. března, 6. dubna, 
14. května a 30. června.
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Výuka náboženství

Na Církevním gymnáziu sv. Voršily probíhala výuka náboženství i pro základní školy.

První a druhou třídu vyučovala sr. Marie-Anna, třetí a čtvrtou P. Pavel Jäger, pátou 
sr. Benedikta a P. Jan Uhlíř.

V gymnaziálních třídách vyučovala náboženství v primě, tercii a kvartě sr. Marie-Anna, 
v sekundě sr. Anežka. Vyšší gymnázium bylo rozděleno do dvou skupin. Jednu z nich, 
která se nepřipravovala na biřmování, vyučoval Josef Poživil, druhou s přípravou na 
biřmování vyučoval P. Pavel Tobek.
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Život na Církevním gymnáziu ve školním roce 2009/2010

Začátku školního roku 2009/2010 předcházel jako vždy přípravný týden, v němž 
kromě jiného byly provedeny menší změny v prostorovém uspořádání školy, přibyla další 
učebna pro dělenou výuku a v ní též počítačové zázemí pro studenty. Slavnostní zahájení roku 
proběhlo 1. září, mši svatou v kostele sv. Jakuba celebroval biskup Dominik Duka, po ní 
následoval krátký projev ředitelky gymnázia.

Studenti primy absolvovali v září třídenní seznamovací pobyt v Jeníkově u Hlinska a 
v rámci Programu osobnostního růstu studenta zde pobývali mezi 13. a 15. říjnem studenti 
kvinty.

Již 5. září se začalo s výměnnými pobyty a zájezdy. Nejprve do školy přijeli studenti 
z partnerského gymnázia Kardinal-von-Galen z Münsteru v SRN s doprovodem. Týdenní 
program pro německé studenty zahrnoval návštěvu Prahy, zámku Žleby, pobyt v českých 
rodinách, účast na výuce ve škole, práci v keramické dílně i prohlídku Kutné Hory. Po týdnu 
tato německá návštěva odjela spolu se skupinou našich studentů. Ti pak v Německu navštívili 
Kolín nad Rýnem, skanzen v Mühlenhofu a výstavu Impérium ve městě Haltern am See. 
Domů se vrátili 19. září. V prvním říjnovém týdnu absolvovali studenti tercie letecký zájezd 
do Anglie, navštívili Londýn.

V rámci Dnů evropského dědictví byla škola 12. září otevřena veřejnosti a stovky 
návštěvníků si za doprovodu dvou učitelů prohlédly její prostory.

Den svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol, je zároveň Dnem církevních škol. 
Pro studenty byl připraven dvouhodinový program – prohlídka nově zrekonstruované 
katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a krátké divadelní představení o životě a smrti 
jmenované patronky.

V rámci své pastorační cesty do České republiky zavítal 28. září, v Den české státnosti 
a v den svátku sv. Václava, do Staré Boleslavi papež Benedikt XVI. Zde celebroval převážně 
pro mladé lidi mši svatou. K mnohatisícovému davu účastníků mše se připojili také mnozí 
studenti našeho gymnázia spolu s několika svými učiteli.

V den svátku sv. Voršily 21. října navštívil naše gymnázium biskup Jan Baxant. 
V klášterním kostele sloužil mši svatou a poté besedoval se studenty sexty, septimy a oktávy 
o situaci v pohraničí a o problémech Sudet. Program byl připraven i pro ostatní studenty – 
s primou a sekundou besedovaly sestry Anežka a Marie-Anna o voršilském řádu, tercii 
a kvintu seznamovala sestra Marie-Anna se svými zážitky během pobytu v misiích a studenti 
kvarty  poznávali spolu s profesorem Schusterem školu z jiného úhlu – hovořili o historii 
kláštera.

Studenti němčiny z vyšších ročníků navštívili v říjnu a v listopadu Goethe Institut 
v Praze, kde zhlédli výstavu Ortszeit – Místní čas, jež dokumentovala významné změny, 
které se od doby znovusjednocení Německa udály. Výstava byla doplněna filmem o útěku 
východoněmeckých občanů na západoněmecké velvyslanectví na podzim 1989 a jejich 
vystěhování do SRN. Na výstavě byly pro studenty připraveny pracovní listy, které 
vyplňovali na základě poznatků získaných v rámci prezentací, jež vytvářeli v hodinách 
němčiny na téma vývoj v Německu.

Francouzštináři navštívili v listopadu Francouzský institut v Praze, kde si prohlédli 
prostory informačního střediska o současné Francii. Seznámili se s historií institutu, 
s poskytovanými službami, ale především získali potřebné informace o mediatéce, která 
v současnosti nabízí více než 70 000 dokumentů, převážně ve francouzštině. Studenti zhlédli 
ukázku výukového DVD programu a na závěr navštívili expozici Štěpánská Street Art.
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Od poloviny listopadu do poloviny ledna následujícího roku byla ve druhém patře 
budovy kláštera instalována výstava „Jezuité na Kutnohorsku v období baroka“. Při 
příležitosti derniéry vyslechli studenti septimy a oktávy doprovodnou přednášku autorky 

výstavy PhDr. Jany Vaněčkové.
Studenti sexty zhlédli výstavu Planeta Země v Národním muzeu v Praze. V prosinci se studenti školy 

věnovali mimo jiné i kultuře. Pod vedením Markéty Havrdové nacvičili krátké představení se zpěvy na motivy 
Čapkovy Svaté noci a sehráli je pro členy Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami. Studenti 
prvních čtyř ročníků gymnázia zase zpříjemnili návštěvníkům Kačiny adventní slavnost Vánoční jesličkovou 
hrou, seznámili je s některými adventními zvyky našich předků a zazpívali několik koled. Se studenty program 
nacvičily vyučující českého jazyka a literatury. Pod vedením profesorů Lucie Čechalové a Václava Schustera 
připravili studenti hodinový Adventní koncert, v němž zazněly netradičně upravené koledy, soundtracky 
známých filmů, sólový zpěv a mnohojazyčná recitace. Předvedli jej ve zcela zaplněném chrámu sv. Jakuba.

V prosinci proběhla duchovní obnova pro zaměstnance školy vedená P. Pavlem 
Tobkem.

Významnými akcemi byly počátkem prosince také Dny otevřených dveří a návštěva 
předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody. Během dvou dnů školu navštívily desítky lidí – 
příznivců školy a především zájemců o studium. S Cyrilem Svobodou živě a otevřeně 
diskutovali studenti vyššího gymnázia, zejména o domácí a mezinárodní politice a o 
islamizaci Evropy.

Těsně před vánočními prázdninami si asi 90 studentů školy užívalo noční pobyt ve 
škole. Byly pro ně připraveny soutěže, předávání dárků a také pizza, a především noční bdění 
– bez dozoru rodičů, zato pod dozorem učitelským.

Mše svaté jsme slavili 5. listopadu a 22. prosince, těsně před odchodem na vánoční 
prázdniny.

Již tradičně se v prvním lednovém týdnu konal v Roudnici v Podkrkonoší lyžařský 
výcvikový kurz studentů sekundy a septimy, tentokrát doplněný o sedm studentů ze septimy.
Na sklonku ledna jsme pořádali okresní kolo matematické olympiády ve dvou kategoriích.

Vyučující gymnázia vyslechli 30. ledna přednášku RNDr. Jiřího Grygara na téma 
Bible a přírodní vědy. Ta se uskutečnila v rámci pravidelného setkávání učitelů církevních 
škol celé diecéze - tentokrát na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové.

Dne 28. ledna jsme oslavili svátek sv. Angely Merici, zakladatelky řádu sv. Voršily. 
Nejprve se v klášterním kostele konala mše svatá a poté byl připraven program. Studenti 
nižšího gymnázia zhlédli film Stop rasismu – cizinci nebo našinci?, kvinta vyslechla 
přednášku MUDr. Provazníkové a studenti sexty, septimy a oktávy diskutovali s absolventy 
naší školy o studiu na vysokých školách. 

Na konci ledna se konal v pořadí již desátý maturitní ples oktávy, který se velmi 
vydařil. Jako host  z biskupství královéhradeckého se plesu zúčastnil Mons. Tomáš Holub.

Během obou pololetí se škola zapojila také do dvou ekologických projektů. V prvním 
pololetí šlo o pilotní projekt „Bioodpad není odpad“, který byl organizován občanským 
sdružením pro ekologii v bydlení Ekodomov. Hlavním cílem tohoto celoročního projektu bylo 
zvýšit informovanost studentů o ekologickém nakládání s tímto druhem odpadu a podpořit 
jeho separaci ve škole. Spolu s tímto projektem, určeným pro studenty vyššího gymnázia, 
probíhal projekt pro nižší gymnázium „Odpad z nebe nespad“, opět organizovaným 
sdružením Ekodomov. Také tento projekt byl zaměřen na separaci základních druhů odpadu. 
Školní ekotým, vedený profesorkou Annou Němcovou, čekalo v rámci projektu mnoho 
úkolů.
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Úvodní seminář druhého ekologického projektu se konal ve druhé polovině dubna. 
Tento projekt nesl název „Putování prostorem a časem“. I tento projekt organizovalo 
sdružení Ekodomov. Smyslem tohoto projektu je pomocí studentských dvojic zachytit na 
fotografiích různé změny, které se v krajině Kutnohorska odehrály v průběhu několika 
generací. Projekt bude probíhat i příští školní rok a bude zakončen výstavou fotografií a křtem 
knižní publikace. Garantem tohoto projektu je profesor Jan Fér.

Školní mše svaté byly na začátku druhého pololetí na Popeleční středu, dále pak na 
svátek sv. Josefa a po Velikonocích 6. dubna. Před Velikonocemi pozdravili naši studenti ve 
spolupráci s Oblastní charitou pacienty kutnohorské LDN, kde přednesli básně a zazpívali. 
V povelikonočním týdnu probíhal Týden škol UNESCO, letošní téma znělo Záchrana 
kořenů evropské kultury. Studenti toto téma ve vyučování různými způsoby zpracovávali.

Studenti kvinty absolvovali vždy po menších skupinách jednodenní stáž v čáslavské 
Diakonii.

V březnu uspořádali angličtináři Anglický, resp. Irský den a s ním spojené oslavy 
svátku sv. Patrika, patrona Irska, který je irskou obdobou našeho svatého Václava. Studenti se 
svými vyučujícími připravili program, ve kterém formou hudebních, tanečních a 
dramatických vystoupení seznamovali s reáliemi Irska. S velkým ohlasem se setkal i 
Francouzský den, pořádaný v rámci Dnů Frankofonie 2010 v ČR. Francouzštináři připravili 
projekt ve formě malé exkurze do světa Haute couture. Módní přehlídka a informační panely 
seznámily s historií návrhářských domů ve Francii. Několik studentů se zúčastnilo i celostátní 
soutěže o Frankofonii, ze které si odnesli čestná uznání. Angličtináři byli i organizátory 
pilotního projektu na téma globální oteplování The Global Warming Conference. Šlo o 
simulovanou hru v angličtině, kde studenti v reálných situacích praktikovali své jazykové 
znalosti a schopnosti.

Se studenty nejvyšších ročníků besedoval 26. dubna bývalý ministr financí,  poslanec 
parlamentu a místopředseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Hovořil o evropských 
financích, o našem státním rozpočtu, o nutnosti důchodové reformy a skrytém riziku 
postupného zadlužování. Studenti reagovali na obsah přednášky, jejich dotazy směřovaly 
především k otázkám privatizace a korupce.

Ve druhé polovině dubna se konaly přijímací zkoušky do primy, použity byly testy 
obecných studijních předpokladů společnosti SCIO. Přijato bylo 30 studentů. Ve dnech 
10. – 14. května se konaly maturitní zkoušky za předsednictví Mgr. Miroslavy Párové 
z Biskupského gymnázia v Hradci Králové, následující týden byla předsedkyní maturitní 
komise v jedné z maturujících tříd hradeckého gymnázia Mgr. Anna Němcová z naší školy.
V poslední den maturit se konala u příležitosti předávání maturitních vysvědčení 
v klášterním kostele slavnostní mše svatá, kterou celebroval královéhradecký biskup Mons. 
Josef Kajnek. Tomuto slavnostnímu aktu byly přítomny sestry voršilky, učitelé gymnázia a 
rodiče a přátelé maturantů. Poté následoval malý raut v prostorách školy.

Učitelé školy uspořádali 20. května společný pěší výlet, putovali z Leštiny u Světlé 
nad Sázavou do Golčova Jeníkova. Cesta vedla i obcí Kozohlody, zde byla ve starobylém 
místním kostelíku slavena mše svatá.

Ve druhé polovině května se studenti kvarty zúčastnili v rámci Programu osobnostního 
růstu výjezdního setkání na téma Vztahy mezi muži a ženami. Zázemí pro tuto akci opět 
nalezli v salesiánském středisku v Jeníkově u Hlinska.

Jarní školní koncert gymnázia se uskutečnil 27. května. Vystoupil na něm sbor školy 
pod vedením Lucie Čechalové a studenti s vlastní literární tvorbou. Moderování koncertu 
v kostele Panny Marie Na Náměti se s úspěchem zhostil student sexty Vít Bořil. Jako vždy se 
organizátorům i účinkujícím podařilo navodit milou a příjemnou atmosféru.
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I poslední měsíc školního roku byl  bohatý na nejrůznější události a akce. Za zmínku 
stojí zcela jistě Latinský den, který se odehrál 9. června. Během tříhodinového projektu se 
studenti seznámili se všedním životem ve starém Římě. O zajištění programu se postarali 
zejména studenti latiny ze sexty a septimy. Primáni a sekundáni se seznámili se vzhledem 
antického města, film o zkáze Pompejí ukázal tercii a kvartě, jak bohatě toto město žilo 
bezprostředně před výbuchem Vesuvu. Studenti vyššího gymnázia porovnávali své literární 
poznatky s filmovou podobou slavné hostiny u Trimalchiona. Jednou z atrakcí tohoto 
dne byly ochutnávky pokrmů, které studenti připravili podle receptů slavné knihy De re 
coquinaria Marca Gavia Apicia. Na závěr se předvedli studenti a studentky jakožto Římané a 
Římanky v tunikách, tógách a pallách a ukázali rodinné zvyklosti pojící se s narozením, 
sňatkem a pohřbem.

S neméně kladným ohlasem se setkal i Frankofonní den, ve kterém v rámci 
projektového dne přiblížili francouzštináři ze septimy, sexty a kvinty ostatním studentům 
formou prezentací, soutěží, kvízů a tvůrčích dílen rozmanitosti prosluněného kraje 
v jihovýchodní Francii - Provence. Skupiny studentů se věnovaly například těmto okruhům: 
Galorománské památky, středověcí trubadúři, Provence a slavní malíři, jemná keramika a 
fajáns a figurky do betlémů, aromatické rostliny, dekorace z květin a plodů, karneval v Nice a 
speciality provensálské kuchyně. Závěr zajímavého dopoledne patřil francouzskému filmu 
Mikulášovy patálie.

V jarních měsících probíhalo též přihlašování školy i studentů k maturitní generálce, 
která má proběhnout ve druhé dekádě měsíce října příštího školního roku.

Ve dnech 17. – 25. června se studenti nižšího gymnázia účastnili Městských her 
4. olympiády pro děti a mládež v Kutné Hoře. Olympiáda probíhá v dvouletých intervalech 
a účastní se jí žáci všech základních škol a nižšího stupně obou kutnohorských gymnázií.

Jednou z posledních akcí v závěru školního roku byly Orientační dny pro sextu, opět 
v Jeníkově u Hlinska. V předposlední školní den byli studenti oceňováni za úspěchy 
v olympiádách a soutěžích, poté následoval na klášterní zahradě koncert tří studentských 
kapel.

Školní rok 2009/2010 byl zakončen 30. června slavnostní mší svatou v kostele
sv. Jakuba, kterou celebroval biskupský vikář pro pastoraci P. Karel Moravec z Hradce 

Králové. Studenti obdrželi závěrečná vysvědčení a prospěchová stipendia.
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Ocenění studentů za jejich úspěchy ve školním roce 2009/2010

Český jazyk: 
1. místo – Matouš Hartman – celostátní literární soutěž „Svět knihy“
2. místo – Kateřina Korábková – oktáva - olympiáda z ČJ okresní kolo
3. místo – Matouš Hartman – celostátní literární soutěž „Festival spisovatelů“
3. místo – Johanka Klingerová – kvarta – olympiáda z ČJ okresní kolo

Anglická konverzace: 
1. místo – Veronika Trusová – kvarta – okresní kolo
1. místo – Veronika Trusová – kvarta – krajské kolo
3. místo  - Veronika Trusová – kvarta – národní kolo 

Recitační soutěž: 
1. místo – Barbora Načeradská – sekunda – oblastní kolo recitační soutěže
1. místo – Barbora Načeradská – sekunda – krajské kolo recitační soutěže

Matematika: 
1. místo – Johanka Klingerová – kvarta - okresní kolo matematická olympiáda kat. Z9
1. místo – Alžběta Korábková – kvinta – okresní kolo matematický klokan
2. místo – Jakub Koubský – prima – okresní kolo matematická olympiáda
2. – 3. místo – Jakub Koubský – prima – okresní kolo pythagoriáda
3. místo – Jakub Koubský – prima – okresní kolo matematický klokan
3. místo – Nikola Pajerová – oktáva – okresní kolo matematický klokan

Fyzika: 
1. místo – Tomáš Jurka - kvarta – okresní  kolo fyzikální olympiády 
2. místo – Johanka Klingerová – kvarta – okresní kolo fyzikální olympiády
2. místo – Johanka Klingerová – kvarta – krajské kolo fyzikální olympiády
2. místo – Alžběta Korábková – kvinta – krajské kolo fyzikální olympiády
3. místo – Daniel Vašek – kvarta – okresní kolo fyzikální olympiády
3. místo – Lukáš Teplý – tercie – okresní kolo fyzikální olympiády
3. místo – Jaroslav Otradovec – sekunda – Archimediáda
4. místo – Jakub Havlíček – kvinta – krajské kolo fyzikální olympiády

Biologie:
2. místo – Simona Procházková – sekunda – krajské kolo biologické olympiády
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Literární úspěchy

Samostatnou kapitolu si zaslouží výrazné úspěchy studenta septimy Matouše 
Hartmana. V celostátní soutěži Literatura a sbližování kultur obsadil první místo. Odborná 
porota vyhodnotila Matoušovu úvahu, v níž porovnával českou klasiku „Osudy dobrého 
vojáka Švejka“ a autobiografický komiks Marjane Satrapi „Persepolis“,  podávající originální 
formou svědectví o jejím dětství a mládí v Íránu během Chomejního převratu, íránsko-irácké 
války a emigraci do Evropy, jako nejlepší z více než dvou set zaslaných prací.

Dalšího úspěchu dosáhl Matouš Hartman, když se v soutěži, kterou vyhlásil Festival 
spisovatelů Praha na téma „Život je hledání“, probojoval mezi dvacet nejlepších. Slavnostní 
předání cen se konalo na Nové scéně Národního divadla v Praze, povídky hodnotila porota 
složená z českých spisovatelů a literárních teoretiků, kteří během předávání cen vždy 
vyzdvihli přednosti každé z vítězných povídek. Matouš postoupil do finále s povídkou „Ja?!“, 
jejíž děj se odehrával v Sudetách v době odsunu Němců žijících v příhraničních oblastech. 
Všech dvacet finálových povídek vyšlo i knižně.

Zvláštní ocenění

Pavel Beznoska – septima – odměna za iniciativu a tvůrčí příspěvek při přípravě a zajištění 
Latinského, Frankofonního a Anglického dne.

Johanka Klingerová, Markéta Šimková, Lucie Teplá – trvalá starost o nemocnou paní 

Vojtěch Hylský, Jiří Karela – ministranti
Václav Poživil – klavírní doprovod na koncertech
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Ocenění studentů ve sportovních soutěžích

1. místo - Závody v lezení - lezení na rychlost - Anna Kopečková 
1. místo – Závody v lezení - lezení na obtížnost - Anna Kopečková 
1. místo - Plavecko-běžecký pohár – Johanka Klingerová  
1. místo - turnaj voršilských škol ve fotbalu – Radek Hampl, Jan Slabý, Dušan Pipek,    
                 Štěpán Drtina, Matouš Honus, Lukáš Málek, Marek Dolejší,  Daniel Vašek,  
                 Jiří Kubálek, Daniel Kunášek
2. místo - okresní přebor - stolní tenis, dívky 
2. místo - okresní přebor dívek ve florbalu -  Anežka Karelová, Dominika Grenarová,  
                 Dominika Godlewská, Štěpánka Jahodová, Lucie Jirsová, Tereza Neckařová,  

      Petra Havlíčková, Marie Havrdová, Karolína Hanzlová 
2. místo - šplh – Anna Kopečková
2. místo  - Plavecko-běžecký pohár - Anna Kopečková, Anežka Mensová 
2. místo - turnaj církevních škol ve florbalu dívek – kvarta
2. místo – turnaj církevních škol ve florbalu - kvarta – Alžběta Dvořáková, 
                 Dominika Godlewská, Dominika Grenarová, Karolína Hanzlová,         
                 Štěpánka Jahodová, Lucie Jirsová, Anežka Karelová, Tereza Neckařová, 
                 Marie Havrdová, Kristýna Blažejová, Renata Růžičková, 
                 sexta – Veronika Lehká, kvinta – Lucie Vošlajerová
3. místo - okresní přebor - stolní tenis - chlapci – Vít Bořil, Bohuslav Procházka, 
                 Samuel Pečenka      
3. místo - okresní přebor - stolní tenis - HST -  Daniel Kunášek, Štěpán Růžek, Radek Hampl, 

                 Matouš Honus, Lukáš Málek 
3. místo - Vánoční lat’ka  - Jana Hlavová
3. místo – Plavecko-běžecký pohár - Marek Havrda
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Program osobnostního růstu studentů

Ve školním  roce  2009/2010  byly  uskutečněny  všechny  aktivity  se  studenty  dle 
Programu osobnostního růstu. Výjezdních setkání v Jeníkově a v Diakonii ČCE v Čáslavi se 
ve třídách prima, sekunda, kvarta, kvinta a sexta účastnilo celkem 159 studentů. 

Určitých změn doznalo finanční zabezpečení.  Z důvodu změny podpory MŠMT ve 
financování preventivních programů jsme tentokráte neobdrželi dotaci na realizaci Programu. 
Obrátili jsme se s prosbou o pomoc na farnosti a sbory v okolí, jejichž členy je řada našich 
studentů.  Díky finančním darům sborů ČCE Kutná Hora,  CB Kutná Hora,  Křesťanskému 
sboru  Kutná  Hora,  ČCE  Kolín  a  farností  římskokatolické  církve  v Kutné  Hoře,  Sedlci, 
Čáslavi,  Kolíně,  Zbýšově  a  Zbraslavicích  jsme  byli  schopni  proplatit  režii  externích 
spolupracovníků na projektu.

Je na místě poděkovat Diakonii ČCE v Čáslavi a Základní škole speciální při Diakonii 
ČCE v Čáslavi  za  ochotu  a  vstřícnost,  se  kterou  se  jejich  pracovníci  opět  po čtyři  pátky 
měsíce února a března 2010 věnovali našim studentům i přesto, že náš pobyt je vždy velkým 
zásahem do jejich denního provozu.

Mezi  externí  spolupracovníky  nově  přibyla  MUDr.  Julie  Provazníková.  Se 
svou schopností  zaujmout studenty i  se svou erudicí  se stala přínosem pro část  Programu 
určenou kvartě a obě strany, škola i dr. Provazníková, se rády domluvily na další spolupráci.  
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Výměnné pobyty

Ve dnech 5. až 19. září 2009 se uskutečnily výměnné pobyty našich a německých studentů. 
5. září přijeli do naší školy studenti z Kardinal-von-Galen Gymnasium v Münsteru se svými 
pedagogy. 
Němečtí studenti navštívili nejen pamětihodnosti Kutné Hory a okolí (zámek Žleby), zavítali i 
do Prahy, kde se mj. velice zajímali o expozice Židovského muzea. Společně se svými 
českými partnery zkusili napodobit neolitickou výrobu keramiky podle nálezů bylanské 
kultury, podnikli pěší výlet. Po týdenním pobytu v českých rodinách odjeli všichni společně 
do Münsteru. 
Pro české studenty byl v Münsteru připraven bohatý program - prohlídka historického centra 
města, návštěva radnice a „Friedenssaalu“, ve kterém byl v roce 1648 podepsán vestfálský 
mír, prohlídka skanzenu v Mühlenhofu, přírodovědeckého muzea, návštěva Kolína nad 
Rýnem a prohlídka jeho katedrály, návštěva kolínského podzemí, kde byly při odklízení sutin 
po skončení 2. světové války nalezeny zbytky římského pretoria z 2. až 4. st. po Kr., 
procházka po nábřeží Rýna k Muzeu čokolády či návštěva mokřadel severně od Münsteru, 
která jsou chráněným přírodním parkem a slouží jako útočiště nesčetným druhům ptáků. 
Pestrý program připravený oběma stranami zpříjemnil pobyt v cizí zemi, ale opět se ukázalo, 
že tím nejdůležitějším je setkávání lidí v rodinách, poznávání zvyků, výměna názorů a 
pohledů na svět kolem nás. To vše je něčím, co mladým lidem nemůže dát žádná prázdninová 
cesta ani dokumentární pořady.
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Projekt „Historie – učitelka života“

Motto: „Kdo se nepoučil z dějin, musí je znovu prožívat“ (Jean-Paul Sartre)

Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze organizoval ve školním roce 
2009/2010 projekt Historie – učitelka života. Partnerem a spoluorganizátorem projektu bylo 
Církevní gymnázium sv. Voršily. Škola poskytla prostory pro cykly přednášek, besed  
i panelových diskusí a podílela se na jejich organizaci.

Obsahem projektu bylo připomenutí kulturního a myšlenkového dědictví vztahujícího 
se k městu Kutné Hoře, občanům města a blízkého regionu. Nešlo jen o to si minulost 
připomínat, aby nebyla zapomenuta, ale hledat v ní i poučení a zdroj porozumění pro 
současnost. Projekt měl umožnit vzájemné poznání a tříbení názorů a přispívat k posílení 
občanské společnosti a individuální odpovědnosti. Cílem projektu bylo též zaznamenat 
výpovědi pamětníků, aby byly zachovány pro budoucí generace. V rámci projektu se 
spolupracovalo s orgány města a jeho institucemi, s kulturními, osvětovými a vzdělávacími 
organizacemi, občanskými a zájmovými sdruženími a také s místními médii (tisk, rozhlas, 
kabelová televize).

Ve druhé polovině školního roku se uskutečnily přednášky na tato témata:
Historie podnikání v Kutné Hoře, Kutná Hora literární, Zmizelá Kutná Hora, Historie Sokola v Kutné Hoře, 
Náboženství a církve v životě Kutné Hory, Historie skautů v Kutné Hoře 

Pamětníci vzpomínají a Historické objekty navrácené životu. 

Cyklus přednášek bude pokračovat v příštím školním roce.
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Kontroly a inspekce

V březnu 2010 provedla Česká školní inspekce podle ustanovení §174 odst.2 písm. a) 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pro  účely  získávání  a 
analýzy informací o vzdělávání žáků inspekci v matematické gramotnosti.
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	V gymnaziálních třídách vyučovala náboženství v primě, tercii a kvartě sr. Marie-Anna, v sekundě sr. Anežka. Vyšší gymnázium bylo rozděleno do dvou skupin. Jednu z nich, která se nepřipravovala na biřmování, vyučoval Josef Poživil, druhou s přípravou na biřmování vyučoval P. Pavel Tobek.
	Literární úspěchy
	Ocenění studentů ve sportovních soutěžích
	Projekt „Historie – učitelka života“
	Kontroly a inspekce

