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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Církevní  gymnázium v Kutné Hoře (Církevní  gymnázium sv.  Voršily)  vzniklo v roce

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

Kapacita gymnázia je  240 studentů (8  tříd),  na začátku školního roku 2018/2019
školu navštěvovalo 237 studentů. Součástí školy je školní klub, který zahájil svoji činnost
v roce  2007.  Kapacita  školního  klubu  je  120  žáků.  Gymnázium  je  přidruženou  školou
UNESCO.

Na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře se ve školním roce 2018/2019 vyučovalo ve
třídách  prima  až  oktáva  podle  vlastního   Školního  vzdělávacího  programu  „Libertas,
Eruditio,  Veritas“ (LEV), s platností  ŠVP ZV od 1. září 2007 a ŠVP G od 1. září 2009. Pro
předmět  Základy  společenských  věd  má  Církevní  gymnázium  v  Kutné  Hoře  schválené
vlastní osnovy pod č.j. 30880/97-21 dne 30. 9. 1997 s platností od školního roku 1997/98.

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

Od  tercie  je  postupně  zvyšován  podíl  povinně  volitelných  předmětů,  a  tak  je
poskytována možnost  vlastní  profilace  studentů.  Za základ kulturně civilizačního jádra
všeobecného  vzdělání  považujeme  latinský  jazyk,  proto  procházejí  všichni  studenti
v kvintě povinně  kurzem výuky latinského jazyka, který poskytuje lingvistický a kulturní
základ. Studenti, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního
zaměření,  si  vybírají  v sextě  a  v septimě  povinně  volitelný  předmět  latinský  jazyk,
alternativou k němu je v těchto ročnících výuka deskriptivní geometrie, opět jako povinně
volitelného předmětu. Ten je určen především studentům, kteří plánují další studium na
vysokých školách technického zaměření. V oktávě je potom nabízena široká škála seminářů
a cvičení.  K některému z těchto seminářů se mohou k oktávě,  pro kterou jsou povinně
volitelné, přidat dle možností i studenti nižších ročníků, zejména septimy, pro něž  mají
charakter nepovinného předmětu.

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

Škola se snaží a bude snažit vytvářet přirozené křesťanské prostředí, v němž vládne
větší  míra důvěry a vyšší  etická úroveň.  Usiluje  o  to,  aby absolventi  získali  objektivní
informace o církvi a byli schopni, vybaveni dostatečným argumentačním zázemím, je ve
svém zaměstnání  či  veřejné angažovanosti  dále  předávat.  Klíčem k tomu je především
kvalita učitelů i ostatních zaměstnanců školy. Ve škole pracuje stabilní učitelský sbor, který
se  snaží  spontánně  nabízet  křesťanské  životní  hodnoty.  To  od  něj  vyžaduje  zejména
angažovanost osobní, ale samozřejmě i odbornou a pedagogickou. 
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VYBAVENÍ ŠKOLY
Ve  školním  roce  2018/2019  sídlila  škola  již  třináctým  rokem  v budově  kláštera.

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

V současné  době  má  škola  k dispozici  devět  interaktivních  tabulí  a  dvanáct
dataprojektorů a tři televize s velkoplošnou obrazovkou. 

V průběhu školního roku docházelo k průběžné modernizaci a obměně technického
vybavení školy. Byly rekonstruovány dvě jazykové učebny. Všechny učebny v 1. poschodí
byly  opatřeny  roletami.  V  průběhu  školního  roku  se  rekonstruovala  jedna  původní
kmenová třída v přízemí budovy na tělocvičný sál, jehož využívání umožní od školního
roku 2019/2020 pronajímat si jen jednu tělocvičnu. 

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

Škola  nemá  vlastní  jídelnu,  většina  studentů  využívala  k zajištění  obědů  školní
jídelnu místní  střední  průmyslové školy.  Škola nabízela studentům ubytování v Domově
mládeže téže školy.  Studentům i zaměstnancům sloužil rovněž školní bufet. 
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UČEBNÍ PLÁN
Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 3 4 3 4 6
Německý/Francouzský/Španělský jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3
Latinský jazyk 0 0 0 0 2 0 0 0
Základy společenských věd 2 2 2 2 2 2 3 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 0
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 0 0
Matematika 5 4 4 4 4 3 3 4
Fyzika 2 2 2 0 2 2 2 0
Deskriptivní geometrie/Latinský jazyk 0 0 0 0 0 2 2 0
Seminář M/Seminář Čj 0 0 0 0 0 0 2 2
Chemie 0 0 2 2 2 2 2 0
Biologie 2 2 0 2 2 2 2 0
Informatika a výpočetní technika 2 0 0 2 0 1 2 0
Estetická výchova 4 4 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Mediální výchova 0 0 0 0 1 0 0 0
Digitální technologie 0 0 2 0 0 0 0 0
Praktikum z přírodních věd 0 0 0 2 0 0 0 0
Aplikovaná informatika 0 0 0 0 0 1 0 0
Člověk a zdraví 0 0 2 0 0 0 0 0
Křesťanské kořeny evropské civilizace 0 0 0 0 0 0 0 2
Volitelné předměty, semináře 0 0 0 0 0 0 0 8
Celkem povinných hodin 30 28 32 32 34 33 33 33

               
Nepovinné předměty I.   II.  III.  IV.  V.  VI. VII.   VIII.
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1
Sportovní hry 2 2 2 2 2 2 2 2
Španělský jazyk 2 2 2 2 2 2 2 2
Německý jazyk 1 1 1 1 1 1 1 1
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Studijní obor 79-41-K/81 – gymnázium

Třída Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen

Snížený
stupeň

z chování
Průměrný
prospěch

prima 32 23 9 0 0 0 1,36
sekunda 31 27 4 0 0 0 1,19
tercie 31 18 12 0 1 0 1,46
kvarta 30 12 18 0 0 0 1,45
kvinta 32 12 19 1 0 0 1,72
sexta 22 6 13 3 0 0 1,72
septima 33 11 22 0 0 0 1,68
oktáva 26 11 15 0 0 0 1,51
CELKEM 237 120 112 4 1 0 1,52

Maturita 

Devátým rokem proběhly na jaře školního roku 2018/2019 na Církevním gymnáziu
státní maturity. Studenti skládali státní maturitu z českého jazyka a volitelně z anglického
jazyka nebo matematiky. Profilové (školní) zkoušky byly stanoveny ze dvou předmětů (dle
nabídky).

Třída Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný

prospěch

oktáva 26 15 11 0 1,65
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PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Pedagogický sbor:
PhDr. Stanislava Lisková německý jazyk
ředitelka 

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

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

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

Mgr. Lucie Čechalová od 8/2017 rodičovská dovolená 
Mgr. Jan Fér anglický jazyk, dějepis
Mgr. Eva Francová francouzský jazyk
Mgr. Magdaléna Heřmánková od 5/2013 rodičovská dovolená
Mgr. Radek Holeček IVT, tělesná výchova
Mgr. Kateřina Jelínková anglický jazyk, český jazyk
Mgr. Radka Karelová tělesná výchova
Philippa King anglický jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Alena Kluhová český jazyk, digitální technologie
Mgr. Martina Matějková tělesná výchova, základy společenských věd
PhDr. Alžběta Nechvílová český jazyk, latinský jazyk
Mgr. Anna Němcová zeměpis, dějepis
Mgr. Veronika Netolická anglický jazyk 
Bc. Kristýna Pecháčková hudební výchova
Mgr. Jaroslav Pejchar tělesná výchova
Mgr. Beata Peterková Kotyzová hudební výchova
Mgr. Elke Monika Przyborowski německý jazyk
Mgr. Jitka Rybenská matematika, tělesná výchova 
Ing. Bc. Václav Schuster matematika, deskriptivní geometrie
MgA. Marie Slavotínková výtvarná výchova 
Mgr. Miriam Šuláková fyzika
Ldo. Francisco Temprano španělský jazyk
Mgr. Karel Vopařil biologie, chemie
Martina Uttendorfská asistentka pedagoga, knihovnice

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

Provozní zaměstnanci:
RNDr. Václava Otrubová ekonomika a účetnictví 
Helena Kašparová sekretariát
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PEDAGOGICKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Tomáš Stryhal THP
Šimon Dusil školník 
Květuše Krčíková úklid školy
Ivana Hrochová úklid školy
Lucie Stryhalová úklid školy 
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ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2018/2019 pracovala Školská rada při Církevním gymnáziu v Kutné

Hoře ve složení: 
Zástupci rodičů: MUDr. Martin Havrda, Bc. Patricie Koubská a Mgr. Dušan Šustek. Zástupci
pedagogů: Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Pavel Tobek, Mgr. Karel Vopařil. Jmenovaní členové:
Ing. Karel Kašpar, Mgr. Barbora Křivohlavá a Mgr. Stanislava Kučerová. Všech jednání se
jako host zúčastnila ředitelka školy PhDr. Stanislava Lisková.
Již tradičně se školská rada setkává během školního roku na dvou pracovních jednáních. 

Na svém podzimním zasedání 19. listopadu 2018 se přítomní krátce vrátili k oslavám
výročí školy, diskutovali o rozpočtu na rok 2019 a vyslechli a připomínkovali informace
o chodu  školy  v  průběhu  školního  roku.  Rada  také  projednala  protokol  České  školní
inspekce o provedené kontrole dodržování právních předpisů.

Během zasedání 3. června 2019 věnovali členové rady značný prostor požadavku na
změnu způsobu omlouvání  absence  zletilých  studentů,  technicky  změně školního  řádu.
Jednání se jako host zúčastnila předkladatelka návrhu na změnu, paní Topinková.  

V  dalším průběhu  vyslechli  přítomní  informace  o  výsledcích  přijímacího  řízení  a
maturitních zkoušek, o průběhu oprav financovaných školou a o spolupráci se zahraničními
školami.

Školská rada má své nezastupitelné místo ve struktuře řízení školy a péče o její
trvalý kvalitativní růst.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ve  školním  roce  2018-2019  se  konaly  povinné  jednotné  přijímací  zkoušky  pro

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

Výsledky testů tvořily na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře 60 %  váhy zkoušky,
zbylých 40 % doplnila vlastní kritéria školy (prospěch v prvním pololetí páté třídy), a to
následovně: 

Body za průměrný prospěch maximálně do průměru 2,00 byly vypočítány 
podle vzorce  (2,00 – průměrný prospěch) x 40, ze kterého vyplývá, že 
prospěch mezi 1,00 – 2,00 se rovnoměrně rozdělil výpočtem tak, že 0,01 
průměru prospěchu se rovná 0,4 % váhy.

Jednotná zkouška se konala 2x v prvním kole v termínech 16. a 17. dubna 2019. 

Dva uchazeči využili náhradního termínu přijímacích zkoušek dne 14. 5. 2019. 

Počet podaných přihlášek do primy 98.

Celkem bylo přijato 32 žáků. 
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ŠKOLNÉ A STIPENDIA
Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje školská rada k 31. 8. pro následující školní

rok.
Na základě rozhodnutí školské rady ze dne 8. 6. 2010 se od školního roku 2010/2011

změnila výše školného na 4000 Kč za školní rok. 
Pokud školu navštěvuje více sourozenců, platí školné vždy první dva, ostatní jsou

od školného osvobozeni.
Školné může být prominuto ze sociálních důvodů v případě, že čisté příjmy rodiny

studenta nedosahují  1,2 násobku životního minima.  Rodiče studenta pak mohou podat
na ředitelství školy žádost o prominutí školného na příslušný školní rok. Žádosti se po-
dávají do konce října.

Dosáhl-li  student  nižšího  gymnázia  vyznamenání  a  průměrného  prospěchu  1,25,
bylo mu přiznáno prospěchové stipendium ve výši 750 Kč, dosáhl-li student vyššího gym-
názia vyznamenání a průměrného prospěchu 1,50, bylo mu přiznáno stipendium ve výši
750 Kč.

Studenti  měli  možnost  se  i  v tomto školním roce přihlásit  k oficiálním zkouškám
First Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of
Proficiency in  English  (CPE),  na které  jsou  ve škole  připravováni.  V případě  úspěšného
složení  zkoušky  a  předložení  příslušného certifikátu  ředitelství  školy  obdrželi  studenti
jednorázové stipendium ve výši 1000 Kč.

10



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ROZVAHA (v tisících)

Ke dni 31.12.2018 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM V KUTNÉ HOŘE
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 288, 28401 KUTNÁ HORAIČO: 024 57 105

Oz
.

Uspořádání a označování položek rozvahy Řádek Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2019

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 8 206 8 229
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 148 148
2. Software 4 148 148
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 12 155 12 763
3. Stavby 13 7 370 7 369
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 2 911 5 356
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 1 874 38
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28  4 097  4 682
2. Oprávky k softwaru 30 111 120
6. Oprávky k stavbám 34 1 643 1 795
7. Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí 35 2 343 2 767
B. Krátkodobý majetek celkem 40 2 984 3 430
II. Pohledávky 51 516 596
1. Odběratelé 52 5 28
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 484
5. Ostatní pohledávky 56 11 31
6. Pohledávky za zaměstnanci 57 16 7
17. Jiné pohledávky 69 530
III. Krátkodobý finanční majetek 71 2 468 2 834
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 80 73
3. Peněžní prostředky na účtech 74 2 388 2 761
IV. Jiná aktiva celkem 79 0 0
AKTIVA CELKEM 82 11 190 11 659
PASIVA
A. Vlastní zdroje 83 8 549 10 981
I. Jmění 84 8 529 10 975
1. Vlastní jmění 85 6 956 8 735
2. Fondy 86 1 573 2 240
II. Výsledek hospodaření celkem 88 20 6
1. Účet výsledku hospodaření 89 0 6
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 20 0
B. Cizí zdroje 92 2 641 678
II. Dlouhodobé závazky 98 0 0
III. Krátkodobé závazky 103 2 024 -79
1. Dodavatelé 104 1 924 -126
3. Přijaté zálohy 106 100 47
4. Ostatní závazky 107 0 0
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění 110 0 0
9. Ostatní přímé daně 112 0 0
12 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 0 0
22 Dohadné účty pasivní 125 0 0
4. Jiná pasiva 127 617 757
1. Výdaje příštích období 128 282 436
2. Výnosy příštích období 129 335 321
PASIVA CELKEM 130 11 190 11 659 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících)

Ke dni 31.12.2018 Církevní gymnázium v Kutné Hoře
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 288, 28401 KUTNÁ HORAIČO: 024 57 105

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a 
ztráty

Číslo
řádku

Činnost
Hlavní Hospodářská Celkem

A. NÁKLADY 1 19 366 218 19 574
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 4 784 63 4 806
1. Spotřeba materiálu, energie 3 2 643 39 2 682
3. Opravy a udržování 5 154 0 154
4. Náklady na cestovné 6 88 0 88
5 Náklady na reperzentaci 7 25 0 25
6. Ostatní služby 8 1 833 24 1 857
III. Osobní náklady 13 13 917 151 14 068
10. Mzdové náklady 14 10 362 138 10 500
11. Zákonné sociální pojištění 15 3 471 13 3 484
12. Ostatní sociální náklady 16 14 0 14
13. Zákonné sociální náklady 17 43 0 43
14. Ostatní sociální náklady 18 27 0 27
IV. Daně a poplatky celkem 19 7 1 8
15. Daně a poplatky 20 7 1 8
V. Ostatní náklady 21 115 0 115
18. Nákladové úroky 24 16 0 16
19. Kursové ztráty 25 5 0 5
22. Jiné ostatní náklady 28 94 0 94
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek

39 583 3 586

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 583 3 586
VII. Poskytnuté příspěvky 35 1 0 1
Náklady celkem 39 19 366 218 19 584
B. VÝNOSY 40 19 319 271 19 590
I. Provozní dotace 41 17 396 0 17 396
1. Provozní dotace 42 17 396 0 17 396
II. Přijaté příspěvky 43 561 0 561
3. Přijaté příspěvky (dary) 45 561 0 561
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 944 271 1 215

IV. Ostatní výnosy 48 414 0 414
7. Výnosové úroky 51 13 0 13
9. Zúčtování fondů 53 129 0 129
10. Jiné ostatní výnosy 54 272 0 272
V. Tržby z prodeje majetku 55 4 0 4
13. Tržby z prodeje materiálu 58 4 0 4
Výnosy celkem 61 19 319 271 19 590
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -47 53 6
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -47 53 6
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Kateřina Jelínková

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta

Program celoživotního 
vzdělávání, český jazyk pro 
střední školy
Program ukončen – 
způsobilost k výuce dalšího 
předmětu

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Inspirace pro rozvíjení 
čtenářské gramotnosti v 
hodinách ČJL

Alena Kluhová

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Podoby současné světové 
literatury

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Nové trendy a nová jména 
české poezie a prózy

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

Evropská civilizace a příroda

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

Václava Otrubová

Akademie J. A. Komenského Kutná 
Hora

Volný cyklus vzdělávání: 
Pracovně právní, Oblast 
pojistného, Daně ze závislé 
činnosti

Akademie J. A. Komenského Kutná 
Hora

Očekávané změny ve mzdové 
a personální oblasti pro rok 
2019 

Akademie J. A. Komenského Kutná 
Hora

Daň z příjmu ze závislé 
činnosti v roce 2019 a roční 
zúčtování za rok 2018

Kristýna Pecháčková SCIENTIX The community for science 
education in Europe Národní konference Scientix

Marie Slavotínková

Vzdělávací agentura Descartes
DVPP

Méně tradiční výtvarné 
techniky a materiály 

Centrum FotoŠkoda Pokročilé ovládání zrcadlovky
Canon
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TERMÍNY PORAD A DALŠÍCH AKCÍ
1. pololetí

Mše svaté se konaly: 3. 9., 4. 10., 2. 11., 21. 12., 8. 2.
Oslava 25. výročí založení školy: 15. 9.
Oslava svátku sv. Ludmily a Den církevních škol: 17. 9.
Zahájení adventu: 3. 12.
Duchovní obnova pro zaměstnance školy: 8. 12.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech: 
26. 9., 17. 10., 12. 12.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 21. 11.
Pololetní pedagogická porada se konala 28. 1. 2018.
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady.

2. pololetí

Mše svaté se konaly: 14. 2., 19. 3., 9. 4., 31. 5., 28. 6.
Malé porady se konaly vždy ve středu 7. vyučovací hodinu v těchto termínech: 
27. 2., 20. 3., 15. 5.
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 17. 4.
Pedagogická porada pro oktávu se konala 24. 4.
Závěrečná pedagogická porada se konala 24. 6. Téhož dne se konala schůzka s rodiči 
budoucích primánů. 

Ředitelská volna byla 16. 4., 17. 4., 17. 5.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

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

V budově Církevního gymnázia se vyučovalo náboženství i pro ostatní žáky kutnohorských 
škol. 
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Přípravný týden začal 27. srpna. Kromě obvyklých činností na začátku školního roku

připravil spirituál školy pro pedagogický sbor  duchovní zamyšlení nad exhortací papeže
Františka Gaudete et exultate.  Školní  rok byl  zahájen v kostele  sv.  Jakuba 3.  září.  Mši
svatou celebroval generální  vikář  mons. Josef Socha.  Počátek školního roku směřoval
k datu 15. září, kdy se konaly oslavy 25. výročí založení Církevního gymnázia v Kutné Hoře.
Slavnostní  bohoslužbu  vedl  mons.  Jan  Vokál,  biskup  královéhradecký.  P.  David  Bouma
přednášel v aule gymnázia o problémech evropského školství, 
v  odpoledních  hodinách  potom sklidil  v  kostele  Nejsvětějšího  Srdce  Páně velké  ovace
koncert  školního sboru.  Celý  den byly prostory školy  přístupné veřejnosti,  navštívila  ji
i řada  jejích  absolventů,  často  se  svými  rodinami.  Ve  dnech  20.  až  24.  září  navštívili
studenti septimy v rámci geografické exkurze Holandsko. V podzimních měsících se konala
řada pravidelných akcí školy. Ve Dnech evropského dědictví navštívilo voršilský klášter asi
120 turistů. Pod patronací studentů septimy se uskutečnil další ročník sbírky pro nevidomé
Světluška.  V  rámci  Programu  osobnostního  růstu  studentů  prožili  studenti  primy  Dny
poznávání v  Jeníkově  u  Hlinska  a  posléze  tamtéž  se  studenti  tercie  zamýšleli  nad
problematikou závislostí. Zeměpisných exkurzí do  Planetária Hradec Králové se účastnili
studenti sekundy a kvinty. Tradiční výlet do  Londýna připravily vyučující angličtiny pro
studenty kvinty. I letos zaujaly fyzikální pokusy konané v budově  Matematicko-fyzikální
fakulty UK studenty septimy.  Koncem září  se uskutečnila i  exkurze studentů oktávy do
výrobního podniku  TPCA.  Studenti  primy  opět  navštívili  Archeopark  Všestary.  Táž  třída
navštívila v rámci výuky dějepisu  Kamenný dům v Kutné Hoře.  Studenti  kvinty a sexty
zhlédli  v  divadle  v  Praze  Kobylisích  představení  hry  Pygmalion  v  angličtině,  v  tomtéž
divadle pak v dubnu sexta a septima hru Romeo a Julie. Studenti školy se účastnili i řady
akcí  pořádaných  ke  stému  výročí  založení  Československa.  Kvarta  navštívila  výstavu
připravenou v areálu Národního památníku na Vítkově. Pro studenty sekundy a tercie  byla
připravena přednáška Staleté kořeny.  Výročí vzniku republiky bylo hojně vzpomenuto ve
výuce v řadě předmětů. Školní mše svaté sloužil spirituál školy P. Pavel Tobek v klášterním
kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Listopadová bohoslužba byla součástí vzpomínkové akce
za zemřelé předky, která se konala 2. listopadu celý den v přízemí školy. Studenti septimy
připravili  1.  listopadu  Den  pro  oktávu.  V  dvouhodinovém programu  zazněly  populární
písně, scénky a skeče.  Vydařenou akcí  pomohli  oktavánům s financováním maturitního
plesu. 2. listopadu přednášel historik dr. Filip Vilímek studentům kvinty a sexty o  bitvě
u Čáslavi, jejíž čtyřsté výročí připadlo na rok 2018. Přednáška doprovázela výstavu k výročí
bitvy,  která  byla  instalována v  prostorách školy.  Dílo  výtvarníka,  grafika  a  ilustrátora
Františka  Kupky  si  přiblížili  studenti  primy  a  sekundy  návštěvou  výstavy  v  Praze.
19. listopadu  podstoupili  septimáni  testování  České  školní  inspekce v  informatice  a
výpočetní  technice.  Čtvrtletní  pedagogická porada učitelského sboru a na ni  navazující
třídní schůzky se konaly 21. listopadu. Tento den proběhla i valná hromada členů Sdružení
rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře a po ní se uskutečnila schůze
výboru SRPŠ. Projekt nadace Člověk v tísni Jeden svět na školách představil 28. listopadu
kvartě a septimě film Olgy Sommerové Ztráta tradice o zločinech komunismu v zrcadle
osudů  politických  vězňů,  na  který  tematicky  navázala  přednáška  historika  Mgr.  Jana
Dobeše  z  Filozofické  fakulty  UK.   Koncem  měsíce  listopadu  se  rozběhla  školní  kola
olympiád v řadě vyučovacích předmětů. 30.  listopadu a 1.  prosince se uskutečnily  Dny
otevřených dveří. V těchto dnech navštívilo školu přibližně 80 návštěvníků a zájemců o
studium.  Studenti  kvarty  na  počátku  adventu  odjeli  na  týdenní  výměnný  pobyt do
partnerského  gymnázia  v  německém  Lipsku.  Barokní  Praha –  to  bylo  téma  exkurze
studentů tercie  po pražských památkách 13.  prosince.  Advent jsme zahájili  3.  prosince
krátkým setkáním učitelů a studentů v přízemí školy, při kterém promluvil spirituál školy,
zazpívala schola a ředitelka školy zapálila první svíci na adventním věnci. Na oddělení LDN
kutnohorské  nemocnice  zazněly  13.  prosince  zpěvy  v  podání  studentů  školy  (během
školního  roku  zpívali  studenti  na LDN ještě  třikrát).  20. prosince  se  uskutečnil  tradiční
adventní koncert v kostele sv. Jakuba. Vystoupili na něm studenti školního sboru, školní
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
chrámové scholy a jednotlivé třídy.  Poslední  den školy 21.  prosince prožili  studenti  se
svými  třídními  učiteli  při  krátkých  vánočních  besídkách a  poté  při  školní  mši  svaté
v katedrále v Sedlci.  7.  ledna navštívila tercie  nahrávací  studia televize Prima.  V lednu
proběhlo setkání studentů septimy a oktávy s absolventy školy studujícími na vysokých
školách. Koncem ledna škola uspořádala okresní kolo  matematické olympiády  pro  5. a
9. třídu. Na počátku února se účastnili  studenti  sekundy a kvinty týdenního  lyžařského
výcvikového kurzu v Roudnici nad Jizerou. V rámci předmětu ZSV navštívíla sexta Židovské
vzdělávací centrum v Praze. Vyslechli si přednášku Dějiny Židů v Čechách a na Moravě a
poté si prohlédli Staronovou a Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov. Maturitní ples
studentů  oktávy  se  konal  9.  února   ve  společenském sále  v  Lorci.  Školní  bohoslužby
8. ledna a 14. února sloužil spirituál školy P. Tobek.  Anglický týden tematicky věnovaný
Irsku připravili studenti sexty a septimy. Po tři středy měsíce února navštěvovaly skupiny
studentů kvinty  Diakonii  Čáslav a Speciální  ZŠ při  Diakonii  v Čáslavi,  aby se seznámily
s provozem a se službami, které nabízejí tato zařízení. Studenti sexty a septimy navštívili
ve dvou termínech (26. 2. a 19. 3.) Okresní archiv v Kutné Hoře. Seznámili se s jeho činností
i s postupy vyhledávání a práce s archivními materiály. Expozici v Muzeu hudby v Praze si
prohlédli  studenti  primy 15.  března.  20.  března absolvovala septima prohlídku  Ústavu
jaderného výzkumu  v Řeži  u Prahy. 25.  března poprvé v historii  školy vyhráli  studenti
nižšího gymnázia v kategorii starší žáci celookresní  turnaj v basketbalu a postoupili do
krajského kola.  Projekt IROP pokračoval návštěvami studentů v podniku Zenit Čáslav ve
dnech 27. března a 3. dubna. Studenti přivezli do školní laboratoře výrobky firmy, které
pod  vedením  vyučujících  podrobili  laboratorním  rozborům.  Obdobný  průběh  měla
12. dubna exkurze studentů v kolínské firmě Colognia press. V prvním dubnovém týdnu se
část  studentů  sexty  a  septimy  účastnila  lyžařského  kurzu  společně  se  studenty
Biskupského gymnázia B. Balbína v Hradci Králové na  Mölltavském ledovci v Rakousku.
Kvarta a kvinta si  prohlédly 2.  dubna v sázavském klášteře expozici  i  nástěnné malby
zachycující život a činy svatého Prokopa. Druhá část exkurze přiblížila studentům dějiny
i současnost sklárny  Kavalierglass. I  letošní části  dlouhodobého projektu  Planeta Země
v kině  Modrý  kříž  absolvovali  8.  dubna  studenti  primy,  sekundy  a  tercie.  9.  dubna
přednášel  kameraman Tomáš Dusil studentům kvinty v rámci předmětu mediální výchova
o způsobech  využití  aplikací  v  chytrých  telefonech  k  natáčení  a  stříhání  videí  nebo
ilustračních  záběrů.  Písemná část  státní  maturitní  zkoušky z  českého jazyka a  z  cizích
jazyků  se  konala  ve  dnech  10.  a  11.  dubna.  I  v  jarních  měsících  se  uskutečnila  řada
každoročních akcí. Škola stejně jako v minulých letech poskytla své prostory pro konání
okresních  kol  biologické  olympiády.  Na  turnaj  církevních  a  biskupských  gymnázií ve
florbalu dívek se sjelo šest týmů z celé republiky a naše dívky obsadily třetí místo. 16. a
17.  dubna se  konaly  přijímací  zkoušky do primy 2019 – 2020,  účastnilo  se  celkem 97
uchazečů. V dubnu se konala i čtvrtletní klasifikační porada pedagogického sboru a třídní
schůzky. Zajímavý workshop fyzické antropologie absolvovali 24. dubna studenti septimy
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pojmenován byl podle amerického seriálu
„Sběratelé kostí“. Se studenty sexty a septimy besedoval 25. dubna  europoslanec Pavel
Svoboda o nových normách autorského práva. 29. dubna studenti kvarty v rámci výuky
dějepisu navštívili  koncentrační tábor v Terezíně. V posledních dvou dubnových dnech se
studenti kvinty a septimy podrobili zkouškám z anglického jazyka v úrovních PET a FCE.
Dvě studentky sekundy obsadily v okresním kole biologické olympiády 1. a 2. místo a obě
postoupily do kola krajského, jedna obsadila první místo a v konkurenci 34 soutěžících se
stala nejlepší mladou bioložkou ve Středočeském kraji. Výbor SRPŠ se sešel 17. dubna. 24.
a  25.   dubna  pokračoval  projekt  IROP  návštěvami  studentů  tříd  vyššího  gymnázia  na
Přírodovědecké fakultě UK  v Praze a v Colognia Press v Kolíně. Kvartáni navštívili 25. 4.
Východočeskou galerii  v Pardubicích,  kde se zúčastnili  výtvarných dílen.  2.  a  3.  května
oktaváni  psali  písemné maturitní  didaktické  testy z  českého,  anglického a  německého
jazyka a z matematiky. 3. května se uskutečnily ve spolupráci s PPP Kutná Hora celodenní
testy, které měly napomoci studentům septimy ve volbě vysoké školy a ujasnění si své
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
profesní orientace. 9. května navštívila tercie Národní technické muzeum v Praze. Okresní
kolo  Poháru Českého rozhlasu v atletice družstev se konalo ve dnech 13. a 14. května.
V kategorii  mladších žaček obsadily  naše studentky druhé místo a v kategorii  starších
žaček  třetí  místo.  V  týdnu  od  20.  do  24.  května  proběhly  ústní  maturitní  zkoušky.
Předsedkyní maturitní komise byla Ing. Dagmar Kučerová z Gymnázia Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči. Všichni studenti školy maturitní zkoušku úspěšně vykonali.
31. května se odehrálo slavnostní vyřazení letošních absolventů školy. Mši svatou sloužil
pomocný biskup královéhradecký mons. Josef Kajnek. Z pravidelných akcí školy v měsících
květnu a červnu lze zmínit výjezdy studentů kvinty a sexty do Jeníkova u Hlinska, kde
pokračovala  tematická  setkání  v  rámci  Programu  osobnostního  růstu  studentů.  Také
proběhly každoroční  vodácké kurzy na řece Sázavě pro tercii  a septimu. Studenti sexty
navštívili 30. května prostory Poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR. Jarní koncert školy se
konal  11.  června  v  kostele  sv.  Jakuba.  17.  června  si  prohlédly  kvinta  a  septima
koncentrační tábor  Osvětim. Tématem letošní mezinárodní výtvarné soutěže  Lidice 2019
byla chemie. Naši školu reprezentovaly práce studentů tercie a kvarty. V silné konkurenci
15 000 prací žáků ze 70 zemí byla čestným uznáním oceněna malba studenta tercie. Od 5.
do 8. června studenti sexty navštívili s vyučujícími anglického jazyka města  Liverpool a
Manchester. V rámci programu Erasmus+ odjeli studenti kvinty a sexty studující španělský
jazyk do partnerského města Alcoy v provincii Valencie. Španělští studenti navštíví Kutnou
Horu v říjnu následujícího školního roku. V posledním týdnu školního roku přijeli do Kutné
Hory na týdenní pobyt studenti z  Kreativitätgymnasium v Lipsku. 24. června se konala
závěrečná klasifikační porada a po ní setkání s rodiči budoucích studentů primy. 25. června
navštívila prima se svým třídním učitelem expozici  Legiovlak v Čáslavi. Týž den připravili
studenti kvinty a sexty projekt Neznámí slavní. V rámci projektu přednášel přírodovědec a
ředitel Botanické zahrady v Liberci Miloslav Studnička o svých cestách. Předposlední den
školního  roku  byli  oceněni  studenti,  kteří  úspěšně  ve  školním  roce  2018  –  2019
reprezentovali  školu  v  soutěžích  a  olympiádách.  Školní  rok  byl  zakončen  28.  června
slavnostní  mší  svatou  celebrovanou  P.  Janem  Pasekou,  generálním  vikářem
Královéhradecké diecéze, a rozdáváním ročníkových vysvědčení v katedrále Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.
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PROGRAM OSOBNOSTNÍHO RŮSTU
Program byl naplňován v několika programových rovinách. Páteří programu zůstala

i  ve  školním  roce  2018/19  čtyři  vícedenní  výjezdová  setkání  studentů  primy  (téma
vzájemného  poznávání,  přátelství  a  spolupráce),  tercie  (téma  závislostí),  kvinty  (téma
hodnot dobra v lidském životě) a sexty (téma emoční  a sociální  inteligence),  která se
uskutečnila v saleziánském centru v Jeníkově u Hlinska. Výjezdových setkání se účastnilo
celkem 108 studentů školy.  

Tří  jednodenních  pobytů  v  Diakonii  Čáslav  se  postupně  účastnili  studenti  kvinty
během  měsíce  února  2019.  Pokaždé  Diakonii  navštívila  skupina  8  -  10  studentů
s pedagogickým doprovodem.

Ze  školních  akcí  naplňujících  Program osobnostního  růstu  je  nutno zmínit  účast
studentů školy na celonárodních charitativních sbírkách Světluška a Tříkrálová sbírka. 
Studenti  vyššího gymnázia  se  zapojili  i  do filmového festivalu Jeden svět  na školách.
Tématem letošního ročníku bylo 70. výročí vzniku totalitní komunistické moci v naší zemi.
Součástí projektu v rámci předmětu ZSV Naši předkové a my je i každoroční vzpomínková
akce počátkem měsíce listopadu zaměřená na zemřelé příbuzné a přátele, která se setkává
s velkým ohlasem u studentů. 

Mnohé aktivity školního klubu posilují  přirozeným způsobem sounáležitost napříč
mezi ročníky a pomáhají odstraňovat bariéry dané rozdílným věkem studentů.
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VÝMĚNNÉ POBYTY
Týden  strávili  studenti  kvarty  v  rodinách  studentů  partnerského  BIP

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

Reciproční výměnný pobyt studentů z partnerského gymnázia v Lipsku, kterého se
účastnili němečtí žáci se svými českými partnery z kvarty, se uskutečnil ve dnech 23. 6. -
28.  6.  Program na celý týden zajišťovala hostitelská rodina a především škola,  jež má
s výměnnými pobyty dlouholetou zkušenost.
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Erasmus +
Církevní gymnázium v Kutné Hoře zahájilo dvouletý projekt

Z Alcoy  do  Kutné   Hory:  Evropské  dědictví,  informační  gramotnost  a  udržitelný
cestovní  ruch (2018-1-CZ01-KA229-048044),  jehož  cílem  je  podpora  udržitelného
cestovního  ruchu  ve  městech  Alcoy  (Španělsko)  a  Kutná  Hora  (Česká  republika)
prostřednictvím spolupráce mezi našimi středními školami, Církevním gymnáziem v Kutné
Hoře a I.E.S Andreu Sempere (Alcoy).

V  rámci  projektu  bude  vytvořena  řada  audiovizuálních  výstupů  (ve  španělštině,
češtině, angličtině a valencijštině), které obohatí turistické, vzdělávací a kulturní návštěvy.
Prostřednictvím rozšířené  reality  a  systému kódů QR mohou návštěvníci  získat  přístup
k informacím pouhým kliknutím na svých mobilních telefonech nebo tabletech. Pro tento
účel budeme používat aplikaci GeoAumentaty, která nám umožní vytvořit turistické trasy
založené na vícejazyčných audiovizuálních zdrojích vytvořených studenty. Videozáznamy
z turistických zajímavostí měst budou také k dispozici na kanálu YouTube. Podobně budou
vytvořeny brožury s QR kódy pro turisty. Spolupráce mezi školami bude zakončena v roce
2020  v  Kutné  Hoře,  kdy  se  během  Dnů  dědictví  bude  moci  širší  veřejnost  seznámit
s výstupy z projektu.   

Cílem projektu je nejen rozvíjet kompetence našich žáků, ale také přilákat do Kutné
Hory a regionu španělské turisty, kteří navštíví Prahu. A zároveň přimět české turisty, kteří
cestují do provincie Alicante, aby v rámci svých cest navštívili nejen turistická letoviska
u moře, ale objevili další kouzla regionu, jako je Alcoy nebo Palmeral de Elche. Projekt
zapadá  do  kontextu  obou  přidružených  škol  UNESCO,  pro  které  je  otázka  kulturního
a historického dědictví klíčová.

20



OSLAVA 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
V sobotu 15. září 2018 gymnázium oslavilo 25. výročí svého založení. Slavnostní den

byl zahájen mší svatou v kostele sv. Jakuba, kterou celebroval diecézní biskup J.E. Mons.
Jan Vokál.   Na programu byla dále přednáška jednoho z prvních spirituálů školy ThLic.
Davida Boumy, Th.D. s názvem Úloha školy v teorii nevzdělanosti Konrada Liessmanna aneb
vážné i  veselé  reminiscence k slavnému čtvrtstoletí  Církevního gymnázia  v Kutné Hoře.
V klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně se konal koncert žáků školy pod vedením
B. Peterkové  Kotyzové.  Během  celého  dne  měli  hosté  možnost  prohlížet  si  školu
a zhlédnout na chodbách umístěné výstavy. Ve školním klubu bylo připraveno občerstvení.
Prostor byl i pro vzájemná setkávání.
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ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Ve  školním  roce  2018/2019  měli  studenti  možnost  denně   využívat  vybavenou

knihovnu a studovnu nejen k půjčování knih, ale i k práci na počítači a ke studiu v klidném
prostředí. O velkých přestávkách se v knihovně předčítaly knihy. 

Knižní  fond  byl  obnovován  a  doplňován  především  knihami  současných  autorů.
Knihovna poskytovala  studentům zejména knihy  obsažené  ve školním kánonu povinné
literatury,  dále  encyklopedie,  duchovní  četbu  a  časopisy,  též  organizovala  celoročně
motivační aktivity na podporu zájmu o literaturu, například společné čtení na pokračování,
literární večery s autorským čtením studentských prací nebo hudební produkci a výtvarné
dílny. 

Prostory studovny využívala také asistentka pedagoga k individuální práci se stu-
denty se zdravotním postižením a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky
její práci, ve které zohledňuje potřeby jednotlivých studentů, je možná úspěšná integrace
těchto žáků do studia na gymnáziu. Práce asistentky pedagoga se vztahuje i na maturitní
zkoušku. 
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ŠKOLNÍ KLUB
Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání  školního klubu při Církevním

gymnáziu je vést studenty ke smysluplnému trávení volného času. Rozvíjení a kultivace
zájmů,  uspokojování  potřeb  a  rozvoj  specifických  schopností  jsou  významné  výchovné
úkoly školního klubu, které se podílejí na utváření životního stylu a hodnotové orientaci
žáků.  Klub  je  navíc  místem setkávání  studentů  různých  ročníků  gymnázia  a  umožňuje
neformální,  a proto velmi účinné pedagogické působení. Kromě pravidelných zájmových
činností  vytváří  klub bezpečné prostředí pro odpočinek nebo přípravu na vyučování.

Ve  školním  roce  2018/2019  nabídl  školní  klub  zájmové  činnosti  (sálová  kopaná,
florbal, basketbal, stolní tenis, divadelní kroužek, konverzace v AJ, výtvarný kroužek, ART
džem). Nejvíce navštěvované zájmové útvary byly florbal, ART džem a stolní tenis. Po celý
školní  rok  připravoval  pedagogický  tým pro  naše  studenty  organizované  příležitostné
akce,  k těm  nejzdařilejším  patřily  podzimní  aranžování,  pečení  martinských  rohlíčků,
výroba adventních věnců a adventní výstava, turnaj církevních škol ČR ve florbalu dívek
a jiné sportovní akce.
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Výroční zpráva za rok 2018/2019 byla schválena Školskou radou Církevního gymnázia. 

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

Kutná Hora, 26. 9. 2019
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