
1 

Základní údaje o škole 
 
 
 
Název školy:   Církevní gymnázium sv. Voršily 
Sídlo:    Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora 
    tel./fax  +420 327 512 361 
    e-mail: skola@cgym-kh.cz 
    www.cgym-kh.cz 
Právní forma:   školská právnická osoba 
IČO:    46406735 
IZO:    108032876 
Ředitelka školy:  PhDr. Stanislava Lisková 
    Kouřimská 20, 284 01 
Identifikátor:   600007197 
Bankovní spojení:  0441851329/0800 
Studijní obory:  79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné, denní, osm let 
    (JKOV: 79-02-5) 
    79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné, denní, osm let 
    (JKOV: 79-02-5) 
 
Zřizovatel:   Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily 
    Ostrovní 11, 110 00 Praha 1 
IČO:    00408263 
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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 2010/2011 školu 
navštěvovalo 227 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 2010/2011 vyučovalo ve 
třídách prima – sexta LEV, 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 latinský jazyk, proto procházejí všichni studenti v kvintě 
povinně  kurzem výuky latinského jazyka, který poskytuje lingvistický a kulturní základ. 
Studenti, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření, si 
vybírají v sextě a v septimě povinně volitelný předmět latinský jazyk, alternativou k němu je 
v těchto ročnících výuka deskriptivní geometrie, opět jako povinně volitelného předmětu. Ten 
je určen především studentům, kteří plánují další studium na vysokých školách technického 
zaměření. V oktávě je potom nabízena široká škála seminářů a cvičení. K některému z těchto 
seminářů se mohou k oktávě, pro kterou jsou povinně volitelné, přidat dle možností i studenti 
nižších ročníků, zejména septimy, pro které  mají charakter nepovinného předmětu. 
 Posláním Církevního gymnázia sv. Voršily je vzdělávat a vychovávat studenty, 
nabízet pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku v mnoha oblastech a usilovat o 
budování osobnosti jako samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka. 
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Vybavení školy 
 
 Ve školním roce 2010/2011 sídlila škola již pátým  rokem v budově kláštera. 
Vybavení odpovídalo běžným standardům moderních středních škol. K výuce sloužila 
počítačová učebna s dvěma interaktivními tabulemi a dvaceti pracovními místy.  

 Ve školní roce 2010/2011 probíhala nákladná rekonstrukce přízemí jižního křídla 
kláštera. Finančně se něm podílelo Církevní gymnázium sv. Voršily, zřizovatel školy sestry 
voršilky a značnou měrou německá nadace prostřednictvím královéhradeckého biskupství. 
Škola získala moderně vybavenou aulu s dataprojektorem, počítačem, promítacím plátnem, 
plně vybavenou kuchyňkou a bezdrátovým připojením Wi-Fi. Aula bude sloužit nejen 
potřebám školy a sestrám voršilkám, ale bude též pronajímána veřejnosti. Dvě nové prostorné 
místnosti získal pro své četné aktivity školní klub (také s vlastní minikuchyňkou). V nových 
prostorách bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení. Místnosti, které klub opustil, 
budou nově využity jako učebna a kabinet výtvarné výchovy.  

 V přízemí kláštera byla nově vybavena další učebna, která získala tabuli křídovou a 
interaktivní, počítač a dataprojektor.  

 V současné době má škola k dispozici pět interaktivních tabulí a šest dataprojektorů. 
Do druhého poschodí byla zakoupena další multifunkční síťová tiskárna pro tisk přes čipový 
systém.  

 Získané prostředky ze sbírky na církevní školství byly využity k dovybavení kabinetů 
biologie a fyziky, pořídily se kompasy, siloměry, měřidla na elektřinu, teploměry, 
elektromotor, studentské mikroskopy a sady trvalých preparátů. V souvislosti se stavebními 
úpravami v jižním křídle byly dokoupily čistící zóny a nadále zůstává na volbě studenta, zda 
se bude ve škole přezouvat, či nikoliv. Zlepšil se vstup do školy. Vstupní dveře byly 
nahrazeny novými.  

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

 Škola nemá vlastní jídelnu, většina studentů využívá k zajištění obědů školní jídelnu 
místní střední průmyslové školy. Škola nabízí studentům také ubytování v Domově mládeže 
téže školy. 
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Stavební úpravy a vybavení části jižního křídla kláštera sv.Voršily v Kutné Hoře pro potřeby  
Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře 
ŠKOLNÍ KLUB A AULA 

Text Kč Úhrada 
Projekt vytápění, zdravotnická technika 19 500,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Projekt elektro 17 692,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Projekt akustické posouzení 13 200,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Stavební povolení 1 000,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Elektro práce 13 637,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Elektro materiál 2 160,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Stavební práce 232 811,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Stavební práce 517 153,00 Německá nadace 
Stavební práce 1 237 865,00 Německá nadace 
Rozbor vody 1 920,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Měření faktorů prostředí 13 620,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Kuchyňská linka 35 280,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Stavební práce 64 409,00 Německá nadace 
Stavební práce 943,00 Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 
Promítací plátno, projektor, PC, příslušenství 160 150,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Ozvučovací technika 60 000,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Stoly 20 ks 92 100,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Switch, router, kabely 10 087,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Rolety látkové na zastínění oken 23 338,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Čistící zóny 32 802,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Úklidový vozík pro aulu a školní klub 6 674,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Kuchyňská linka pro školní klub 22 921,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Nádobí do auly 32 216,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Stojany na šaty pro aulu 2 108,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Lednice 7 707,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Bezdrátový termostat pro aulu 2 431,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Vybavení WC (zásobníky, držáky a ost.) 9 077,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Odpadkové koše WC a na tříděný odpad 6 220,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
Nástěnka 2 759,00 Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 
CELKEM 2 641 780,00

Kč Podíl % 
Německá nadace 1 819 427,00 68,87 
Českomoravská provincie ŘU řádu sv.Voršily 351 763,00 13,32 
Církevní gymnázium sv.Voršily v Kutné Hoře 470 590,00 17,81 
CELKEM 2 641 780,00 100,00 
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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 

Latinský jazyk 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/Latinský jazyk  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 1 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 

Digitální technologie 0 0 0 2 0 0 0 0 
Praktika z přírodních věd 0 0 0 2 0 0 0 0 
Dramatická výchova 0 0 0 2 0 0 0 0 
Aplikovaná informatika 0 0 0 0 0 1 0 0 
Volitelné předměty 
 0 0 0 0 0 0 

 0 8 

 
       

   

Celkem povinných hodin 30 28 32 32 34 33 35 30 
         
Nepovinné předměty         
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 
Konverzace cizí jazyk       2 0 
Sportovní hry   2 2 2    
Sborový zpěv – průřez třídami         
 
 
Ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 byly zahájeny kurzy nepovinné španělštiny 
(5 hodin), které vyučoval lektor Francisco Temprano.  
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Výsledky vzdělávání k 31. 8. 2011 
 

 
 
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 30 23 6 0 1 0 1,29 
sekunda 32 14 15 0 3 0 1,53 
tercie 32 6 26 0 0 0 1,65 
kvarta 27 4 23 0 0 0 1,71 
kvinta 27 7 17 0 3 0 1,82 
sexta 26 3 18 3 2 0 2,21 
septima 24 9 11 1 3 0 1,92 
oktáva 25 4 21 0 0 0 1,98 
Celkem   223 70     137 4 12 0 1,76 

 
Výsledky maturitních zkoušek 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neklasif. Neprospělo Celkový 

průměrný 
prospěch 

oktáva 25 11 14 0 0 2,07 
 
 
 
 
 
 
 
Vyznamenání u maturitní zkoušky dosáhli: 
 

Jméno a příjmení                               Průměr  
Zdeňka Králová 1,25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamená 
 
 
 

Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním 

 
J Jméno a příjmení                               Průměr  
 Pavel Beznoska                                  1,50  
 Petr Fojtík                                  1,25  
 Jakub Grenar                                  1,25   
 Matouš Hartman                                  1,00  
 Jiří Karban                                  1,00  
 Klára Karelová                                  1,50    

J Milan Matějka                                  1,00 
 Eva Némethová                                  1,00 
 Marek Pařízek                                  1,25 
Jana Procházková                                  1,50 
 Jakub Šimek                                  1,25 
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Nová maturita 

 
 Jako na všech středních školách v České republice proběhla na jaře školního roku 
2010/2011 na Církevním gymnáziu sv. Voršily státní maturita.  
 Studenti skládali státní maturitu z českého jazyka a volitelně z anglického jazyka. 
Profilové (školní) zkoušky byly stanoveny ze dvou předmětů. Výsledky státní maturity byly 
velmi uspokojivé, většina studentů byla hodnocena výborně či chvalitebně, pouze v pěti 
případech se vyskytla trojka. Ve státní zkoušce neuspěli dva studenti, z čehož jedna studentka 
neudělala třetí část zkoušky z anglického jazyka, která je do úloh vkládána školou. Oba 
studenti úspěšně složili opravnou zkoušku v září 2011.  
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Seznam studentů s vyznamenáním 
 
 

Benešová Veronika prima  Trebichavský Jakub sekunda 
Březinová Lucie prima  Zelenka Jan sekunda 
Cinerová Terezie prima  Andrašíková Jana tercie 
Civín Štěpán prima  Cinerová Ludmila tercie 
Dvořáček Jan prima  Načeradská Barbora tercie 
Dvořák Jakub prima  Procházková Simona tercie 
Ferfecká Adéla prima  Uttendorfský Tomáš tercie 
Hlava Tomáš prima  Vitouš Jiří tercie 
Klingerová Anna prima  Čepková Ilona kvarta 
Koubský Karel prima  Kopečková Anna kvarta 
Krtilová Eliška prima  Slaninková Veronika kvarta 
Landová Kateřina prima  Uttendorfská Anna kvarta 
Ludwigová Johana prima  Hanzlová Karolína kvinta 
Němcová Klára prima  Jirsová Lucie    kvinta 
Recchioni Francesca prima  Jurka Tomáš kvinta 
Roubíčková Tereza prima  Klingerová Johanka kvinta 
Růžička Jakub prima  Trusová Veronika kvinta 
Steinerová Chiara prima  Vašek Daniel kvinta 
Táborská Kateřina prima  Zelinková Barbora kvinta 
Teplý Tomáš prima  Holoubková Marta sexta   
Vitoušová Anna prima  Korábková Alžběta sexta   
Vokálová Kateřina prima  Pipek Dušan sexta 
Žáčková Anna prima  Bártová Barbora septima 
Bartůňková Denisa sekunda  Bohatá Jana septima 
Beneš Václav    sekunda  Lokajová Iva septima 
Böhmová Helena sekunda  Mašín Jiří septima 
Hadrovská Barbora sekunda  Poživil Václav septima 
Kopecký Matěj sekunda  Šátková Veronika septima 
Lojková Tereza sekunda  Šimková Markéta septima 
Marešová Adéla sekunda  Teplá Lucie septima 
Mensová Anežka sekunda  Uttendorfská Markéta septima 
Pařezová Lucie sekunda  Karelová Klára oktáva 
Poborská Anna sekunda  Némethová Eva oktáva 
Šmidrkal Jiří sekunda  Procházková Jana oktáva 
Šourek Josef sekunda  Šimek Jakub oktáva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
 
 
 
 
 

Pedagogický 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 
Čj – Vv 

Havrdová  Markéta DiS. knihovna,  
školní klub 

 

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

Veronika Mgr. Zsv, náboženství 
výchovný poradce 

Zsv - Z 

Králíčková 
(sestra Benedikta) 

Petra  školní klub  

Musílek Luboš RNDr. Ch Bi – Ch 
Nechvílová Alžběta PhDr. Čj, Lj Čj – Lj 
Němcová Anna Mgr. Z, D Z - D 
Pecová  Kateřina  Vv  
Pejchar Jaroslav Mgr. Tv Tv 
Poživil  Josef Mgr., 

Ing. 
zástupce ředitelky 
Zsv, Bi, Tv 

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  
Šuláková Miriam Mgr. F, Ivt F – ZT 
Tobek Pavel Mgr. D, Zsv, náboženství Zsv 
Uttendorfská  Martina  asistent pedagoga  
Válková Magdaléna Mgr. M, Bi M - Bi 
Vopařil Karel Mgr. Bi, Ch Bi – Ch 
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Noví spolupracovníci 
 
 Ve školním roce 2010/2011 nastoupili do školy dva noví kolegové, a sice  
Mgr. Jaroslav Pejchar s aprobací tělesná výchova a Kateřina Pecová, která vyučovala 
výtvarnou výchovu.  
 
 
 
 
 

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   
Veronika Barešová Denisa Bartůňková  Jana Andrašíková Michaela  Bílá 
Lucie Březinová  Tomáš Basl  Ludmila Cinerová Barbora Bláhová 
Radka Březinová  Václav Beneš Vilém Dvořák Ilona Čepková 
Terezie Cinerová Helena Böhmová Martin Frinta Petra Havlíčková 
Štěpán Civín  Radka Burdová Jaroslava Furková Marie Havrdová 
Judita Čermáková  Vilém Caha Marek Havrda Jana Hlavová 
Jan Dvořáček  Barbora Hadrovská  Petra Horáková Jana Hobzová 
Jakub Dvořák Petra Hurtová Vojtěch Hylský Matouš Honus 
Adéla Ferfecká  Štěpán Chwistek Václav Janata Jiří Jurečka 
Tomáš Hlava Jiří Karela Marta Jeřábková Anna Kopečková 
Anna Klingerová  Adam Karla  Filip  Kalčák Daniel Kunášek 
Karel Koubský  Dominik Klimpera  Petr  Klinger Vít Ludwig 
Eliška Krtilová  Tadeáš Kocman Alena Králová Lukáš Málek 
Kateřina Landová  Matěj Kopecký  Petr Macek Aneta Nezmeškalová
Vilém Licek Jakub Koubský  Libuše Mařanová Barbora Pazderová 
Johana Ludwigová Daniel Kreisinger  Karolína Mazaná Jakub Pečenka 
Klára Němcová Tereza Lojková Petra Michalová Štěpánka Pintnerová 
Šimon Radulescu Adéla Marešová Barbora  Načeradská Aneta Polesná 
Francesca Recchioni Ondřej Mašín  Jaroslav  Otradovec Martin Slabý 
Tereza  Roubíčková Anežka Mensová Jan  Pařízek Veronika Slaninková 
Jakub Růžička  Tomáš Michálek Štěpán Pipek Andrea Sochůrková 
Chiara Steinerová Lucie Pařezová Vojtěch Poživil František Šarm 
Kateřina Táborská Lukáš Petránek Simona Procházková Lukáš Teplý  
Tomáš Teplý Anna Poborská  Eliška Skalníková Anna  Uttendorfská 
Anna Vitoušová  Hana Pokorná Eliška Soukupová Tereza Vacková 
Filip Vlášek Anna Procházková Monika Šujanová Ellen Venkrbcová 
Kateřina Vokálová  Barbora Skalníková Kryštof Telecký Viktorie Volfová 
David Zbraněk  Jan Šátek Ondřej Tinka     
Tomáš Zelinka Jiří Šmidrkal Anna Urbánková     
Anna Žáčková Josef Šourek Tomáš Uttendorfský     
    Jakub Trebichavský Jiří  Vitouš     
    Jan Zelenka  Jitka Vlastníková     
  Studentů:30   Studentů:32   Studentů:32   Studentů:27 

Třídní: Mgr. M. Válková Třídní: Mgr. L. Čechalová 
Třídní:  
Mgr. J. Fér   

Třídní:  
Mgr. E. Hartmanová   
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Studenti školy 
 

KVINTA   SEXTA   SEPTIMA   OKTÁVA   
Jméno   Jméno   Jméno   Jméno   
Gantuya Adiyasuren Kristýna Blažejová Barbora Bártová Pavel  Beznoska 
Marek Dolejší Štěpán Drtina Jana Bohatá Petra  Bigasová 
Alžběta Dvořáková Dominika  Hanušová Vít  Bořil Martina Bojkovská 
Dominika Godlewská Ludvík Hart Milana  Bubanová Anna Dvořáková 
Dominika Grenarová Jakub Havlíček Vojtěch Havránek Petr  Fojtík 
Radek Hampl Marta Holoubková Vojtěch Havrda Jakub Grenar 
Karolína Hanzlová Gabriela Horáková Josef Hornych Matouš  Hartman 
Štěpánka Jahodová Jakub Hurt Filip Kalfiřt Šárka Hunešová 
Lucie Jirsová Otakar Hynek Klára Kocmanová Adrian Hurt 
Tomáš Jurka Filip Janata  Julie Kučerová  Ludmila Hylská 
Anežka Karelová Kristýna Janatová Veronika Lehká Karolina Kácovská 
Johanka Klingerová Alžběta  Korábková Iva Lokajová Jiří  Karban 
Jiří Kubálek Marie Králová Jiří Mašín Klára Karelová 
Tereza Neckařová Matouš Lánský Adam Paňko Michael Lanc 
Klára Nekvasilová Petra Lišková Samuel Pečenka Jakub Lokaj 
František Novák Eliška Mikulková Václav  Poživil Aneta  Martínková 
Klára Pešková Michal Mikšovský Veronika Šátková Milan Matějka 
Klára Procházková Romana Nešporová Markéta Šimková Petra  Michnová 
Štěpán Růžek  Dušan Pipek Lucie Teplá Josef Němec 
Jan Slabý Iveta Pokorná Markéta Uttendorfská Eva Némethová 
Lukáš Teplý  Renata Růžičková Adam Vacek Magdalena Neřoldová 
Veronika Trusová Klára Stýblová Marie Vosáhlová Marek Pařízek 
Tomáš Tvrdík Josef Tichý Petr  Zbraněk Jana Procházková 
Daniel Vašek Anna Vacková Jan Zich Jakub Šimek 
Dominik Vlášek David Zikmunda     Markéta  Turková 
Krištof Zelenka           
Barbora Zelinková             
                
                
                
                
  Studentů:27   Studentů: 26   Studentů: 24   Studentů: 25 
Třídní:  
Mgr. R. Eliášová   Třídní: Mgr. M. Šuláková Třídní: Mgr. A. Němcová Třídní: Mgr. K. Vopařil 
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Školská rada 
 
 Ve školním roce 2010/2011 pracovala Školská rada při Církevním gymnáziu sv. 
Voršily v Kutné Hoře v následujícím složení: 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. 
 V souladu s požadavky zákona se Školská rada setkala na dvou zasedáních. Na 
podzimním zasedání 23. listopadu 2010 se členové rady seznámili především s personálními 
změnami v pedagogickém sboru, na místě zhodnotili postup prací při budování školní auly, 
zabývali se  situací v kvartě, kde část rodičů opakovaně vyjadřovala nespokojenost s prací 
třídního učitele, odhlasovali změny ve stipendijním řádu a vyslechli informace o státních 
maturitách. 
 Na svém jarním zasedání dne 14. 6. 2011 se Školská rada mimo jiné zabývala 
rozpočtem školy pro rok 2011 a hospodařením v uplynulém roce 2010, akceptovala plán na 
využití dokončené školní auly,  vyslechla informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení 
a informace o předběžných výsledcích maturitních zkoušek, seznámila se s chystanými 
personálními změnami v pedagogickém sboru, diskutovala o rizikách spojených se 
sportovními kurzy a školními výlety a doporučila navázat užší kontakt se Sdružením rodičů 
při Církevním gymnáziu sv. Voršily.  
 Mimo tato řádná zasedání Školská rada v září 2010 korespondenční formou 
prodiskutovala a schválila Výroční zprávu za rok 2009 - 2010.  
Také ve školním roce 2010 - 2011 byla činnost Školské rady nedílnou součástí života školy a 
procesu růstu kvality služeb poskytovaných gymnáziem.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Údaje o přijímacím řízení 
 

 Ve školním roce 2010/2011 měli uchazeči opět možnost podat přihlášku na tři různé 
školy.  Přijímací zkoušky proběhly ve dnech 26. a 27. 4. 2011. 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      58 
Počet přihlášených na první termín 26. 4.     31 
Počet přihlášených na druhý termín 27. 4.     27 
Zápisový lístek odevzdalo                    21 
Uchazeči přijatí na odvolání         9 
Celkem přijato studentů        30 

 
Do kvinty  byly přijaty dvě studentky.  
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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, a to na 400,- Kč měsíčně, tj. 4000,- Kč za 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. Tento systém platil v 1. pololetí. Na základě rozhodnutí Školské 
rady ze dne 23. 11. 2010 došlo ke změně podmínek vyplácení stipendia, s účinností od  
1. 2. 2011. Studenti nižšího gymnázia obdrželi stipendium 750,- Kč při dosažení průměrného 
prospěchu 1,25 a vyznamenání, studenti vyššího gymnázia obdrželi stipendium 750,- Kč při 
dosažení průměrného prospěchu 1,50 a vyznamenání.    
 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 2010  
Provozní výnosy - hlavní činnost 12 719 682,56
Z toho:  
Státní dotace na provoz školy 10 819 000,00
Státní dotace na provoz školního klubu 808 000,00
Státní dotace na asistenta pedagoga  129 000,00
Dotace z KÚ na pořádání matematické olympiády 6 350,00
Státní dotace na ověřování maturitní zkoušky 2010 5 202,00
Příspěvek od zřizovatele školy na provoz 150 000,00
Školné 733 650,00
Příspěvky na zájmovou činnost školního klubu 13 720,00
Dary na provoz školy 18 688,00
Tržby z prodeje služeb 1 910,00
Tržby z prodeje materiálu 4 464,00
Úroky z běžného účtu 4 267,56
Ostatní výnosy 25 431,00
  
Provozní náklady - hlavní činnost 12 719 817,51
Z toho:  
Spotřeba materiálu 577 415,60
Spotřeba energií 758 410,59
Opravy a udržování 11 978,00
Cestovné 69 056,14
Náklady na reprezentaci školy 0,00
Služby 1 134 594,93
Náklady na hrubé mzdy 6 821 406,00
Ostatní osobní náklady 271 874,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 353 543,00
Ostatní sociální pojištění 19 200,00
Zákonné sociální náklady 97 388,00
Ostatní sociální náklady 15 715,00
Úroky z úvěru 18 700,00
Náklady na výplatu prospěchového stipendia 116 250,00
Ostatní provozní náklady 13 046,00
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 459 493,00
  
Hospodářský výsledek - hlavní činnost -134,95
  
  
Provozní výnosy - vedlejší činnost 41 387,00
Příjem z podnájmu 39 347,00
Příspěvek na výuku náboženství 2 040,00
  
Provozní náklady - vedlejší činnost 14 129,00
Ostatní osobní náklady na výuku náboženství 5 884,00
Odpisy hmotného dlouhodobého majetku  8 245,00
  
Hospodářský výsledek - vedlejší činnost 27 258,00
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Hospodářský výsledek za celou organizaci: 27 123,05
  
  

Investiční činnost Církevního gymnázia sv. Voršily v roce 2010  
Bylo zakoupeno 10 ks počítačů a dokončena obnova počítačové učebny  149 900,04
Následně bylo vyřazeno zbývajících 10 ks počítačů z PC učebny 455 714,00
V prostorách schodiště v přízemí budovy byly na míru vyrobeny dubové sedačky, 
které slouží jako odpočinkový kout 62 071,00
V odpočinkovém koutu byly instalovány nové zásuvky a studenti tak mohou  
být napojeni na internet 7 530,00
Na chodbě ve II. patře byly vyrobeny dřevěné okenní parapety, které chrání  
topná tělesa 24 000,00
Fondy organizace k 31. 12. 2010  
Vlastní jmění 8 213 251,51
Investiční fond 435 788,03
Sociální fond 24 990,89
Rezervní fond 34 689,59
  
Děkujeme všem příznivcům a dárcům, zvláště Římskokatolické farnosti v Kutné 
Hoře, Biskupství  královéhradeckému, firmě Libra Shop Kutná Hora,  
Římskokatolickým farnostem Čáslav, Kutná Hora – Sedlec a Zbýšov,  
Farnímu sboru církve evangelické Kutná Hora a Kolín a dále soukromým  
dárcům manželům Hylským, Jiřímu Mašínovi, Zdeňku Tvrdíkovi a 
MUDr. Marcele Procházkové.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 
 
NIDV a CERMAT – někteří  pedagogové se doškolovali e-learningem nebo prezenčně k nové maturitě 
 
 
 

Další studium a vzdělávání 
 
Radka Karelová – UP Olomouc, fakulta tělesné výchovy, studijní obor -  metodik volného času 
 
Markéta Havrdová – Jihočeská univerzita České Budějovice, teologická fakulta – obor pedagog volného času 
                                                                            (předpokládaný termín ukončení 2013) 
 
Stanislava Lisková – NIDV Praha – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, akreditováno  
                                   MŠMT 
 
Jaroslav Pejchar – Masarykova univerzita Brno – dokončení magisterského studia, obor TV 
 
Lucie Čechalová – NIDV Praha – vzdělávací program – metoda CLIL – anglický jazyk – obsahově a jazykově  
                               integrované vyučování a 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií 
 
Veronika Linhartová – Pedagogická fakulta UK Praha – program celoživotního vzdělávání, specializační  
                                      studium – vzdělávací program pro výchovné poradenství - dokončeno 
 
Philippa King - NIDV Praha – vzdělávací program – metoda CLIL – anglický jazyk – obsahově a jazykově  
                           integrované vyučování a 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií 
 
Anna Němcová – VISK – doškolovací kurz instruktorů školního lyžování 
 
Alžběta Nechvílová – Filozofický ústav AV ČR Praha - Letní škola klasických studií (Opavská univerzita) 
 
Luboš Musílek – VŠCHT Praha – Letní škola středoškolských učitelů – Svět potravin a kouzlo biotechnologií 

- EKO gymnázium Poděbrady – Centrum ekologické výchovy a vzdělávání – Kurz pro školní  
   koordinátory EVVO Středočeského kraje 
- EKO – KOM – vzdělávací program Odpady a obaly 
- esf, EU, MŠMT – Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Obsluha multimediálního hardware,   
  novinky v kancelářských aplikacích a v sociálních sítích 
- Klub ekologické výchovy – II. setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje a seminář na  
  téma Les jako průřezové téma ŠVP 
- esf, EU, MŠMT, OP – Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Školení k metodické pomůcce  
  Ekopolis, projekt Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na    
  enviromentální vzdělávání 
- VŠCHT Praha – Letní škola středoškolských učitelů, téma: Chemie pro život 
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Termíny porad a třídních schůzek ve školním roce 2010/2011 
 
1. pololetí 
 
Mše svaté se konaly: 1. 9., 27. 9., 21. 10., 29. 11., 22. 12., 27. 1. 
Malé porady se konaly vždy v pondělí 7. vyučovací hodinu v těchto termínech:  
13. 9., 27. 9., 18. 10., 1. 11., 29. 11., 13. 12., 10. 1. 
Pololetní pedagogická porada se konala 26. 1. 
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 11. 11.  
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady. 
 
 
2. pololetí 
 
Mše svaté se konaly: 1. 3., 9. 3., 18. 4., 20. 5., 30. 6. 
Malé porady se konaly vždy v pondělí 7. vyučovací hodinu v těchto termínech:  
14. 2., 7. 3., 28. 3., 2. 5., 16. 5., 6. 6. 
Čtvrtletní  pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 23. 4. 
Pedagogická porada pro oktávu se konala 9. 5. 
Závěrečná pedagogická porada se konala 27. 6. 
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady. 
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Výuka náboženství 
 
Na Církevním gymnáziu sv. Voršily probíhala výuka náboženství i pro základní školy. 
 
Náboženství na nižším gymnáziu vyučovala sr. Marie-Anna, na vyšším gymnáziu P. Pavel 
Tobek. 
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Život na Církevním gymnáziu ve školním roce 2010/2011 
 

Začátku školního roku 2010/11 předcházel přípravný týden, ve kterém mimo jiné 
začaly komisionální zkoušky studentů, a v úterý 31. srpna v rámci duchovního zamyšlení pro 
učitelský sbor P. Tobek pohovořil na téma Encykliky Benedikta XVI.. Slavnostní zahájení 
školního roku proběhlo 1. září a mši svatou v kostele sv. Jakuba celebroval P. Josef Socha 
z královéhradeckého biskupství. 

Od 6. do 7. září absolvovala prima první část Programu osobnostního růstu - 
seznamovací kurz. Kvůli technickým problémům v Jeníkově, kde akci každoročně pořádáme, 
proběhl kurz v budově školy a v okolí Kutné Hory. Studenti přespávali ve škole. Pobyt 
v okolí Kutné Hory skýtá jiné možnosti než Jeníkov, a nebyla proto nouze o nové překvapivé 
momenty, které pomohly zpestřit program. Součástí seznamovacího kurzu byla i přednáška A. 
Štěpánovského na téma šikana, která proběhla již v pátek 3. září. 

Podzimní část maturitních zkoušek a opravné maturitní zkoušky se konaly 9. září a 
všichni studenti úspěšně absolvovali. 

V pátek 10. září navštívila gymnázium Ing. Michaela Šojdrová. Seznámila studenty 
septimy a oktávy s významem státních maturit. Na toto téma se rozvinula živá, téměř 
hodinová diskuse.  

Ve Dnech evropského dědictví byla škola otevřena veřejnosti 11. září, několik stovek 
návštěvníků si prohlédlo prostory školy, doprovod a výklad zajišťovali učitelé K. Vopařil,    
V. Schuster a A. Schusterová. 

16. září je Dnem církevních škol. V tento den jsme zajistili pro studenty 
dvouhodinový program. Třída prima vyslechla přednášku sestry Marie-Anny o historii 
voršilského řádu, sekunda, tercie a kvarta si prohlédly sedleckou katedrálu a poté výstavu 
obrazů v kostnici. Vyšší gymnázium navštívilo kino Modrý kříž, kde zhlédli film Pamětnice, 
po jeho skončení byla připraveno setkání s režisérem filmu, které se rozvinulo v živou 
diskusi.  

V září a říjnu navštívili studenti jednotlivých tříd v rámci výuky řadu programů. Za 
všechny uveďme představení Divadla V. K. Klicpery v Hradci Králové Hadrián z Římsů, 
návštěvu Planetária v Hradci Králové či Saleziánského divadla v Praze Kobylisích, kde 
zhlédli v anglickém jazyce představení Pygmalion G. B. Shawa. 

11. října proběhla dlouho očekávaná maturitní generálka státních maturit. Studenti 
oktávy si vyzkoušeli typ didaktických testů a písemných prací, které je čekají při ostré 
maturitě v květnu 2011, a zároveň byla odzkoušena logistika maturitní zkoušky. Přes všechny 
těžkosti, které tomuto dni předcházely, proběhla zkouška zdařile bez technických problémů. 

Oslava svátku sv. Voršily začala 21. října v 10 hodin dopoledne mší svatou, kterou 
celebrovali otec Romuald, člen řádu dominikánů, a salesián otec Jaroslav Mikeš. P. Romuald 
poté besedoval se studenty primy, sekundy a tercie o současném životě v klášterech a smyslu 
řeholního života. Kvarta a kvinta si vyslechla velice poutavou přednášku J. Mikeše o svém 
působení v salesiánských střediscích v jižní Africe, místo plánovaných dvou vyučovacích 
hodin se přednáška a následná beseda protáhly na více než tři hodiny. Sexta a septima zhlédla 
film Most, po němž následovala diskuse o vztahu rodičů a dětí v krizových situacích, oktáva 
se vydala na prohlídku kostela sv. Jakuba a jejich třídní Karel Vopařil je zavedl i do těch částí, 
které si běžný návštěvník- turista nemá možnost prohlédnout. 
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Od 23. do 29. října se uskutečnila návštěva studentů z francouzského Avallonu 
v naší škole a v rodinách našich studentů. Kromě poznávání bližšího i vzdálenějšího okolí si 
francouzští studenti vyzkoušeli práci v keramické dílně. 
I v letošním školním roce se účastnila škola projektu Historie – učitelka života. Na podzim 
2010 proběhly dvě přednášky pro veřejnost - „Mlynáři a pekaři v Kutné Hoře“ a „III. odboj a 
odpor v Kutné Hoře“. 
V měsíci listopadu navštívila skupina našich studentů v rámci své individuální studijní cesty 
po Německu Berlín a koncentrační tábor Sachsenhausen. 
29. listopadu v 8 hodin ráno zahájil spirituál školy P. Tobek spolu se studenty setkáním u 
adventního věnce letošní advent a ředitelka školy S. Lisková zapálila první svíci na věnci. 
V adventní době se uskutečnil v režii L. Čechalové veřejností opět hojně navštívený Adventní 
koncert školy. Tentokráte zazněly písně i mluvené slovo v sedlecké katedrále. 
30. listopadu se pro kvartu až oktávu uskutečnil velký celodenní program EXIT-TOUR. Den 
plný rockových písní, ale především besed a setkání, kdy společně s týmem EXIT-TOUR 
přemýšleli nad ožehavými tématy naší současné společnosti. Závislosti, partnerství, láska, 
konzumní styl života – to jsou některá témata, která studenty zaujala a o nichž diskutovali. 
Z prosincových akcí školy nelze opomenout Anglický den, který se vydařil díky 
pořadatelům, jimiž letos byli především studenti sexty a septimy se svými vyučujícími 
angličtiny. Ústředním motivem dne bylo stravování, jídlo, pokrmy a vše s tím spojené ve 
Velké Británii. Dále tradiční předvánoční přespání ve škole, jehož se zúčastnilo 80 studentů, 
kteří si užili školu v netradičním čase se svými profesory a bez rodičovské kontroly. Školní 
klub uspořádal výstavu výrobků našich studentů vztahujících se k času adventu a Vánoc. 
Vernisáží a následnou přednáškou začala 12. „Dobře utajená výstava“. Tentokráte poskytla 
škola prostory fotografovi Miloši Truhlářovi, který zde představil kolekci velkoplošných 
fotografií volně žijících zvířat v Evropě. 

3. a 4. prosince proběhly Dny otevřených dveří. Přišly desítky zájemců o studium, 
aby si školu prohlédly, ale hlavně aby se dozvěděly vše potřebné k úspěšnému složení 
přijímacích zkoušek. 

Hned na počátku nového kalendářního roku odjely třídy sekunda a kvinta na lyžařský 
výcvik do Roudnice v Krkonoších, kde v chatě Kara prožily týden od 3. do 8. ledna. 

V měsíci lednu mají studenti i učitelé napilno před blížícím se pololetím, ale přesto se 
uskutečnilo několik kulturních a vzdělávacích akcí. Jednou z nich byla přednáška o době 
českého krále Vladislava II., kterou studentům septimy a oktávy přiblížili MUDr. Mašek, 
předseda České numismatické společnosti, a MUDr. Petráň, předseda pražské sekce České 
numismatické společnosti.  

27. ledna si škola připomněla svátek zakladatelky voršilského řádu sv. Angely Merici. 
Po mši svaté, kterou celebroval mons. Tomáš Holub, si studenti vyslechli alternativně 
přednášky mons. Holuba o jeho působení v armádě a pobytu u jednotek v Kosovu a 
v Afghánistánu, pana Radka Pospíšila ze sdružení ACET Jak si nenechat ublížit, studenta 
septimy Václava Poživila o době vrcholného středověku v českých zemích a studenti septimy 
a oktávy se setkali s absolventy školy a besedovali o studiu na vysokých školách.  
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29. ledna se uskutečnil maturitní ples oktávy, v pořadí jedenáctý, tentokráte v duchu 
středověkém. 

Nové pololetí bylo tradičně zahájeno dnem volna, pololetními prázdninami. V tento 
den, 4. února, jsme v naší škole přivítali pedagogy církevních škol královéhradecké diecéze. 
Setkání bylo zahájeno v 9 hodin mší svatou, hlavním celebrantem byl generální vikář mons. 
Tomáš Holub. Dopolední program pokračoval přednáškou T. Holuba Spravedlivá válka. 
Odpoledne věnovali učitelé komentované prohlídce sedlecké katedrály. 

Z význačnějších událostí konaných v únoru stojí za připomenutí účast našich fyzikálně 
nadaných studentů, kteří se s M. Šulákovou účastnili Dne plného pokusů na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 

Osmičlenné skupinky studentů kvinty navštěvovali opět jako v minulých letech 
Diakonii Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, aby se zde seznámili s provozem 
zařízení a mohli blíže poznat život hendikepovaných. 

Sexta zavítala do Židovského vzdělávacího centra v Praze. Po přednášce o dějinách 
Židů v Evropě si studenti prohlédli Pinkasovu a Staronovou synagogu a Židovský hřbitov. 

Měsíce březen a duben byly časem exkurzí, přednášek i vrcholících příprav na 
maturitní zkoušky, které se konaly díky své státní části v pozměněném pořadí. Návštěva 
středočeské galerie GASK studenty kvinty, exkurze do automobilky TPCA určená 
septimánům či návštěva nově otevřeného Národního technického muzea v Praze kvartou – 
to jsou některé z jarních akcí školy, které se uskutečnily v březnu. V rámci výuky proběhl 
Frankofonní den, jehož organizace se ujaly třídy kvinta, sexta a septima a jehož tématem 
byla francouzská kinematografie. Trocha poezie nikoho nezabije – to bylo motto recitační 
přehlídky z děl českých autorů, které se zúčastnili studenti a učitelé naší školy a na níž 
zazněly verše vážné i zcela nevážné.  

V dubnu naši školu navštívila tisková mluvčí Policie ČR pro Středočeský kraj por. V. 
Marečková. Studenti kvinty a sexty diskutovali o bezpečnostní situaci obecně i o jejím stavu 
v kutnohorském regionu. Studentům těchto tříd bylo určeno i představení W. Shakespeara 
Marná lásky snaha v podání Klicperova divadla v Hradci Králové. 

Kvintáni v rámci předmětu Mediální výchova jeli do Prahy a seznámili se s chodem 
České tiskové agentury a poté si prohlédli redakce i newsroomy Hospodářských novin a 
udělali si jasnější představu o cestě informací ke čtenáři.  

Studenti oktávy a septimy v rámci předmětu Seminář z dějin umění navštívili s ak.mal. 
J. Jelínkovou Prahu, mnohakilometrová trasa obnášela prohlídku stavebních památek různých 
uměleckých slohů. 
 26. a 27. dubna proběhly na škole přijímací zkoušky do primy a doplňující přijímací 
zkoušky do kvinty. K přijímacím zkouškám do primy se dostavilo 58 zájemců o studium a do 
kvinty 3 zájemci. Bylo přijato 30 nových studentů do primy a dva zájemci o studium v kvintě. 
Školní pěvecký sbor pod vedením L. Čechalové si svými vystoupeními vybudoval již značné 
renomé a i toto bylo důvodem pozvání sboru k hudebnímu doprovodu anglické mše svaté 
v kostele sv. Voršily v Praze, kterou celebroval arcibiskup pražský a primas český Dominik 
Duka. 
 Třídy kvinta a septima se účastnily Dne fyzikálních pokusů na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praha a poté zhlédly komponovaný pořad v pražském 
planetáriu. 
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 Samozřejmě i v tomto školním roce pokračoval Program osobnostního růstu 
studentů tematickými výjezdy tříd. Kvinta prožila koncem dubna tři dny v Jeníkově u 
Hlinska, kde spolu s instruktory Katechetického centra Biskupství královéhradeckého studenti 
pracovali s tématem Dobro a zlo. Studenti tříd sekunda a kvarta se během výjezdů v květnu 
setkávali nad tématem Závislosti, resp. Vztahy mezi chlapci a děvčaty. Spolu s pedagogy naší 
školy se na realizaci těchto výjezdů podíleli i A. Štěpánovský z občanského sdružení ACET, 
R. Pospíšil z Církve bratrské v Kolíně a MUDr. J. Provazníková, ženská lékařka z Čáslavi. 
 Měsíc květen byl též ve znamení účasti naší školy na řadě sportovních akcí. Mezi 
nejvýznačnější úspěchy se řadí opětovné získání vítězství v celorepublikovém turnaji 
církevních škol ve florbalu děvčat, jehož jsme i pořadateli.  
 Na škole proběhl první Německý den, jehož hlavní téma znělo Cestujeme po 
Německu. 
 Posledním zvoněním 13. května zahájili oktaváni předmaturitní, tzv. svatý týden – 
týden usilovného studia a příprav na maturitu. 
 Po nákladné rekonstrukci přízemí jižního křídla voršilského kláštera byly ve čtvrtek 
19. května slavnostně požehnány a otevřeny nové prostory. Slavnostního odpoledne, které 
začalo mší svatou v klášterním kostele, se zúčastnili i hosté, např. generální představená 
Římské unie řádu sv. Voršily matka Cecilia Wang či starosta města Kutné Hory pan Ivo Šanc. 
 V týdnu od 23. do 26. května proběhly ústní státní i profilové maturitní zkoušky 
studentů oktávy. V týdnu od 1. do 6. června na ně navázaly písemné státní maturitní zkoušky.  
 Studenti gymnázia besedovali 31. května s poslankyní Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, místopředsedkyní rozpočtového výboru Helenou 
Langšádlovou. Tématem byly otázky tvorby státního rozpočtu a principy rozpočtu Evropské 
unie. 
 1. června se v kostele Nejsvětějšího srdce Páně konal jarní koncert studentů našeho 
gymnázia pod vedením L. Čechalové. Hojná návštěva veřejnosti potěšila účinkující a 
povzbudila je k další práci.  
 Zasedací síň Senátu, galerii pro diváky a vládu, zázemí senátorů i historické sály 
Valdštejnského paláce si prohlédli studenti kvinty v úterý 14. června. O funkci Senátu a 
smyslu jeho existence v historii i současnosti přednášel JUDr. Jan Kysela, Ph.D., tajemník 
Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.  
 Letos poprvé pořádal vodácký kurs pro třídy tercii a septimu nový vyučující tělesné 
výchovy na naší škole J. Pejchar. Sjíždění řeky Sázavy se ukázalo být krásným zážitkem pro 
malé i velké studenty. 
 Cílem konání dalšího Frankofonního dne na naší škole bylo ukázat Bretaň v celé její 
rozmanitosti: život Keltů, tajemné menhiry a dolmeny, druidské rituály, legendy, objevné 
plavby a korzárské výpravy, lidové tradice i speciality místní kuchyně. Při práci ve skupinách 
instruktoři (studenti septimy) využívali počítačové prezentace, hry, kvízy, dramatizace, 
výtvarné a hudební aktivity. Na závěr projektového dne všichni zhlédli francouzský film 
Artur a Minimojové. 
 Letošní maturitní maraton, který započal ústními zkouškami 23. května, vyvrcholil 20. 
června mší svatou v klášterním kostele a předáváním maturitních vysvědčení a protokolů. 
Příjemnou a slavnostní atmosféru pomohli vytvořit nejen rodiče a příbuzní letošních 
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absolventů, ale i sbor školy pod vedením L. Čechalové, který pro tuto chvíli nastudoval 
"melodram" z díla R. Fulghuma. Program poté pokračoval rautem v nové školní aule. 
 Mší svatou a předáváním vysvědčení v kostele sv. Jakuba byl 30. června zakončen 
letošní školní rok. Mši svatou celebroval biskup Josef Kajnek.  
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Ocenění studentů za jejich úspěchy ve školním roce 2010/2011 
 

Anglický jazyk:  
3. místo – Adam Karla – olympiáda okresního kola v anglickém jazyce  
3. místo – Veronika Trusová – olympiáda okresního kola v anglickém jazyce  
 
Matematika:  
1. místo – Alžběta Korábková – okresní kolo matematický klokan  
3. místo – Barbora Hadrovská – okresní kolo matematický klokan 
3. místo – Matěj Kopecký – okresní kolo matematická olympiáda  
3. místo – Jakub Koubský – okresní kolo matematická olympiáda 
 
 
Fyzika:  
2. místo – Alžběta Korábková – sexta (soutěžila v kategorii pro septimu) – krajské kolo  
             fyzikální olympiády 
4. místo – Johanka Klingerová – kvinta – krajské kolo fyzikální olympiády  
2. místo – Jakub Koubský – sekunda – okresní kolo fyzikální olympiády  
3. místo – Adéla Marešová – sekunda – okresní kolo fyzikální olympiády  
 
Biologie: 
1. místo – Simona Procházková – tercie – okresní kolo biologická olympiáda kat. C  
2. místo – Anna Uttendorfská – kvarta – okresní kolo biologická olympiáda kat. C  
2. místo – Anna Poborská – sekunda – okresní kolo biologická olympiáda kat. D  
3. místo – Anna Poborská – sekunda – krajské kolo biologická olympiáda kat. D  
3. místo – Helena Böhmová – sekunda – okresní kolo biologická olympiáda kat. D  
 
 

 
 

Zvláštní ocenění 
 

Vojtěch Hylský, Jiří Karela – ministranti  
Lucie Teplá, Markéta Šimková – práce s mladšími spolužáky  („spolčo“)  
Dominika Grenarová, Alžběta Dvořáková, Tereza Neckařová, Štěpánka Jahodová,  
Anežka Karelová - hostesky 
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Ocenění studentů ve sportovních soutěžích 

 
 
1. místo  – Anežka Mensová – sekunda -  Plavecko-běžecký pohár 2011 – okresní kolo  
2. místo – Turnaj církevních škol  ČR ve florbalu dívek  

-    tým kvinta – Štěpánka Jahodová, Karolína Hanzlová, Lucie Jirsová,  
                          Anežka Karelová, Adiyasuren Gantuya, Alžběta Dvořáková   
- tým sexta – Kristýna Blažejová, Renata Růžičková 
- tým septima – Veronika Lehká, Marie Vosáhlová 
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Program osobnostního růstu studentů 
 
 

  
 Ve školním roce 2010 - 11 byla realizována výjezdová setkání pro studenty primy, 
sekundy, kvarty a kvinty. Z důvodů kolize termínů výjezdu třídy sexty s termínem státních 
maturitních zkoušek bylo přeloženo výjezdní setkání sexty na začátek dalšího školního roku. 
Výjezdních setkání se účastnilo 118 studentů školy. 
 Kromě již osvědčeného programu pro jednotlivé třídy proběhl v minulém školním 
roce celodenní diskusní a přednáškový program EXIT-TOUR, který se uskutečnil 30. 11. 
2010. Program byl určený pro třídy kvarta až oktáva a kromě mluveného slova to byl i den 
plný rockové hudby. Celým dnem naše studenty doprovázel tým lektorů, se kterými naši 
studenti hovořili a zamýšleli se nad ožehavými tématy naší společnosti, jakými jsou láska, 
závislosti, zneužívání, partnerské vztahy, odpovědnost a další. Dalším přínosem akce je i to, 
že s některými lektory bude pokračovat spolupráce školy i v budoucnu. Akce samé se 
účastnilo 126 studentů školy. 
 Pravidelným setkáním je pobyt studentů kvinty v Diakonii ČCE v Čáslavi a nebylo 
tomu jinak ani letos. Pěkné přijetí a nasazení pracovníků diakonie pro naše studenty zasluhuje 
veliký dík.  
 Mezi externí spolupracovníky přibyl pan Radek Pospíšil z o.s. ACET, který svými 
přednáškami a fundovaností zaujal naše studenty právě při programu EXIT-TOUR 
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Výměnné pobyty 
 
 

Ve školním roce 2010 - 2011 v rámci spolupráce s voršilskou školou v Avallonu 
(Francie) proběhl výměnný pobyt. Do Kutné Hory zavítalo 25 studentů se třemi profesory. 
V týdnu od 23. 10. 2010 kromě prohlídky Kutné Hory a Čáslavi navštívili Prahu, zámek 
Žleby a Kačinu. Se svými českými korespondenty se zúčastnili keramické dílny a na závěr 
pobytu si poslechli koncert skupiny KuKuKaKa. 

Na podzim 2010 absolvovaly dvě české studentky měsíční studijní stáž na lyceu 
v Avallonu.  
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Školní klub 
 
 Školní klub na Církevním gymnáziu sv. Voršily nabízel i ve školním roce 2010 – 2011 
studentům vhodné volnočasové aktivity – sportovní, umělecké i vzdělávací. Klub umožňoval  
nejen pravidelné navštěvování kroužků, například  kroužku kreativity, biologie, sborového 
zpěvu, konverzace v cizích jazycích a florbalu, ale poskytoval zázemí v přívětivém prostředí. 
Studenti dojíždějící z větších vzdáleností – mnohdy až 30 km – zde mohli smysluplně vyplnit 
volný čas při čekání na vhodný spoj. Tuto činnost považujeme za základní prevenci sociálně 
patologických jevů. Školní klub organizoval vánoční a velikonoční výstavu výrobků studentů, 
misijní víkend, vyrábění adventních věnců, pečení vánočních perníčků. K dalším aktivitám 
patřilo i zajišťování spaní ve škole, poznávací botanické soutěže a organizace turnaje 
církevních škol ve florbale. Tímto klub přispívá k všestrannému harmonickému rozvoji 
osobnosti studentů. 
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Školní knihovna a studovna 
 
 Ve školním roce 2010 – 2011 měli studenti možnost denně  využívat knihovnu nejen 
k půjčování knih, ale i k práci na počítači a ke studiu v klidném prostředí. O velkých 
přestávkách se v knihovně předčítaly knihy.  
 Knižní fond byl obnovován a doplňován především knihami současných autorů. 
Knihovna poskytovala studentům zejména knihy obsažené ve školním kánonu povinné 
literatury, dále encyklopedie, duchovní četbu a časopisy, knihovna též organizovala celoročně 
motivační aktivity na podporu zájmu o literaturu, například společné čtení na pokračování, 
literární večery s autorským čtením studentských prací nebo hudební produkci a výtvarné 
dílny.  
 Prostory knihovny využívala také asistentka pedagoga k individuální práci se studenty 
se zdravotním postižením a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnovala se 
především studentům se zrakovým postižením. Díky její práci, ve které zohledňuje potřeby 
jednotlivých studentů, je možná úspěšná integrace těchto žáků do studia na gymnáziu. Práce 
asistentky pedagoga se vztahuje i na maturitní zkoušku. 
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Projekt „Historie – učitelka života“ 
 
Motto: „Kdo se nepoučil z dějin, musí je znovu prožívat.“ (Jean-Paul Sartre) 
 

Dvěma přednáškami pokračoval ve školním roce 2010 - 2011 projekt Historie – 
učitelka života. Cílem projektu, který organizoval Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná 
Hora v Praze ve spolupráci s Církevním gymnáziem sv. Voršily, bylo připomínat minulost a 
hledat v ní poučení i zdroj porozumění pro současnost.  

Jednalo se o seminář Mlynáři a pekaři v Kutné Hoře, který byl zahájen v Kamenném 
domě prohlídkou stejnojmenné výstavy a pokračoval v gymnáziu vystoupením pamětníků. 

Další seminář byl věnován III. odboji proti komunistické totalitě ve 40. a 50. letech 
minulého století. Václav Veber z Ústavu pro studium totalitních režimů a evangelický farář 
Pavel Hlaváč přiblížili posluchačům průběh odboje na Kutnohorsku.  
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Výroční zpráva za rok 2010/2011 byla schválena Školskou radou Církevního gymnázia  
sv. Voršily.  
 
Vypracovali:  
Stanislava Lisková 
Eva Hartmanová 
Josef Poživil 
Pavel Tobek 
Zdeňka Hlavinková 
Tomáš Stryhal 
Helena Kašparová 
 
 
Kutná Hora, 5. 9. 2011 
 




