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

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

Kapacita gymnázia je  240 studentů (8 tříd),  na začátku školního roku 2019/2020
školu navštěvovalo 239 studentů. Součástí školy je školní klub, který zahájil svoji činnost
v roce  2007.  Kapacita  školního  klubu  je  120  žáků.  Gymnázium  je  přidruženou  školou
UNESCO.

Na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře se ve školním roce 2020/2021 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.
Z personálních důvodů nebyl dodržen učební plán v předmětu Latinský jazyk a dočasně byl
nahrazen předmětem Konverzace v AJ.

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. V oktávě je potom nabízena široká škála
seminářů a cvičení. Nabízíme také nepovinné předměty.

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  2020/2021  sídlila  škola  již  patnáctým rokem v budově  kláštera.

Vybavení odpovídalo běžným standardům moderních středních škol. 
V současné  době  má  škola  k dispozici  devět  interaktivních  tabulí  a  dvanáct

dataprojektorů a čtyři televize s velkoplošnou obrazovkou. 
Výuka tělesné výchovy ve větší části roku neprobíhala a proto ani nebyly pronajaté

tělocvičny, jako v jiných letech. Škole sloužila i oddechová zóna zeleně v klášterní zahradě,
kterou  bylo  možno  využívat  jak  pro  potřeby  výuky,  tak  i  k volnočasovým  aktivitám
studentů. Zahrada byla intenzivně využívána pro výuku po návratu žáků z distanční formy
v květnu a červnu.

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

               
Nepovinné předměty I.   II.  III.  IV.  V.  VI. VII.   VIII.
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv 2 2 2 2 2 2 2 2
Sportovní hry 2 2 2 2 2 2 2 2
Španělský jazyk 0 0 0 0 2 2 2 2
Německý jazyk 0 0 0 0 2 2 2 2
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
Studijní obor 79-41-K/81 – gymnázium

Třída Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen

Snížený
stupeň

z chování
Průměrný
prospěch

prima 32 31 1 0 0 0 1,097
sekunda 33 30 3 0 0 0 1,179
tercie 32 32 0 0 0 0 1,109
kvarta 32 29 3 0 0 0 1,096
kvinta 29 20 9 0 0 0 1,291
sexta 31 20 10 1 0 0 1,258
septima 29 22 7 0 0 0 1,318
oktáva 19 10 9 0 0 0 1,341
CELKEM 237 194 42 1 0 0 1,211

Maturita 

Desátým rokem proběhly na jaře školního roku 2019/2020 na Církevním gymnáziu
státní maturity, které byly vzhledem ke koronavirové krizi přesunuty na měsíc červen a
státní  písemná  část  z  českého  jazyka  a  literatury  a  cizích  jazyků  obsahovala  pouze
didaktický text.  Studenti skládali státní maturitu z českého jazyka a volitelně z anglického
jazyka nebo matematiky. Profilové (školní) zkoušky byly stanoveny ze dvou předmětů (dle
nabídky).

Třída Počet
žáků

Prospěl
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný

prospěch

oktáva 19 13 6 0 1,435
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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, náboženství
zástupce ředitelky,
Mgr. P. Pavel Tobek dějepis, základy společenských věd, náboženství
spirituál školy

Roman Bechyně německý jazyk
Mgr. Lucie Čechalová anglický jazyk, hudební výchova 
metodička prevence
Nigel Foster anglický jazyk
Mgr. Eva Francová francouzský jazyk
Mgr. Radek Holeček IVT, digitální technologie
Mgr. Kateřina Jelínková anglický jazyk, český jazyk
výchovná poradkyně
Mgr. Radka Karelová tělesná výchova
Mgr. Alena Kluhová český jazyk, dějepis
Mgr. Martina Matějková tělesná výchova, základy společenských věd
Mgr. Anna Němcová zeměpis, dějepis
Mgr. Veronika Netolická anglický jazyk 
Mgr. Jaroslav Pejchar tělesná výchova
Mgr. Beata Peterková Kotyzová hudební výchova
Mgr. Elke Monika Przyborowski německý jazyk
Mgr. Jitka Rybenská matematika 
Ing. Bc. Václav Schuster matematika, deskriptivní geometrie
MgA. Marie Slavotínková výtvarná výchova 
Mgr. Miriam Šuláková fyzika
Ldo. Francisco Temprano španělský jazyk
Mgr. Karel Vopařil biologie, chemie
Martina Uttendorfská asistentka pedagoga, knihovnice

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

Provozní zaměstnanci:
RNDr. Václava Otrubová ekonomika a účetnictví 
Helena Kašparová sekretariát
Tomáš Stryhal THP
Šimon Dusil školník
Ivana Hrochová úklid školy
Květuše Krčíková úklid školy
Vendula Kudrnová úklid školy
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ŠKOLSKÁ RADA 
Školská rada při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře je účinným nástrojem spolupráce

studentů, rodičů a vedení gymnázia při naplňování poslání školy i hledání možností jejího
dalšího rozvoje. 

Členové školské rady na začátku školního roku 2020/2021
• Zvolení  zástupci  rodičů  a  zletilých  studentů:  MUDr.  Martin  Havrda,  Bc.  Patricie

Koubská, Mgr. Dušan Šustek. 
• Zvolení  zástupci  pedagogů:  Mgr.  Eva  Hartmanová,  Mgr.  Pavel  Tobek,  Mgr.  Karel

Vopařil. 
• Členové jmenovaní zřizovatelem školy: Ing. Karel Kašpar, Mgr. Barbora Křivohlavá,

Mgr. Stanislava Kučerová. 

Vzhledem k  epidemické  situaci  pracovala  rada  v  omezeném režimu  a  především
distančně.

Per rollam vzala školská rada na vědomí bez výhrad výsledky hospodaření za rok
2019, schválila výroční zprávu za rok 2020 a v souladu s pokynem ministerstva školství
souhlasila  s  prodloužením  vlastního  mandátu  do  doby  po  skončení  nouzového  stavu,
vyhlášeného Vládou české republiky. 

Vzhledem k ukončení  důvodů pro prodloužený mandát školské rady proběhly ve
dnech 26. 4. a 28. 4. volby do nové školské rady. Členům končící školské rady děkujeme,
zvláštní  poděkování  směřuje  za  končícím  předsedou  školské  rady  panem  spirituálem
Mgr. Pavlem Tobkem.

Členové školské rady na konci školního roku 2020/21
• Zvolení zástupci rodičů a zletilých studentů: Ing. Karel Kašpar, Mgr. Marie Smutná,

Mgr. Pavlína Hladíková.
• Zvolení zástupci pedagogů: Mgr. Lucie Čechalová, Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Pavel

Tobek. 
• Členové  jmenovaní  zřizovatelem  školy:  Bc.  Patricie  Koubská,  Mgr.  Stanislava

Kučerová , Mgr. Dušan Šustek.

První  zasedání  školské  rady  svolala  dle  §  167  Školského zákona nová  ředitelka
Mgr. Zuzana Šimůnková v srpnu 2021. Během zasedání,  které se konalo prezenčně dne
23. srpna 2021, členové zvolili předsedkyni Mgr. Lucii Čechalovou.

Při  tomto  jednání  školská  rada  zrušila  usnesení  předchozí  školské  rady  ze  dne
18. 11.  2019,  kdy  bylo  rozhodnuto  o  zvýšení  školného  ze  400  Kč  na  500  Kč  měsíčně
s platností od 1. 9. 2020. Toto rozhodnutí nebylo realizováno ani revokováno vzhledem
k pandemické situaci v roce 2020. Otázkou zvýšení školného se bude nová školská rada
zabývat ve školním roce 2021/22.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
Ve  školním  roce  2020/2021  se  konaly  povinné  jednotné  přijímací  zkoušky  pro

všechny  obory  s  maturitou.  Proběhly  formou  jednotných  písemných  testů  z  předmětů
Český jazyk a literatura (délka testu 70 minut) a Matematika a její aplikace (délka testu
85 minut)  v  rozsahu  stanoveném  rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní
vzdělávání.  Termíny jednotné přijímací  zkoušky se vzhledem ke koronavirové krizi  byly
stanoveny v prvním kole 5. a 6. května 2021. Kapacita nové třídy byla naplněna a proto
druhé kolo přijímacích zkoušek na škole nebylo vyhlášeno.

Výsledky testů na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře tvořily 100 % váhy zkoušek. 

Počet podaných přihlášek do primy 100.

V srpnu 2021 byli přijati 3 žáci do primy podle stanoveného pořadí výsledku přijímacího 
řízení z důvodu uvolněného místa v kapacitě školy. Bylo respektováno dosažené pořadí 
uchazečů, kteří podali řádné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a skončili na prvních 
místech za těmi, kterým již kladné rozhodnutí bylo vydáno.

Celkem bylo přijato 29 žáků. 
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ŠKOLNÉ A STIPENDIA  
Školné navrhuje ředitel školy pro následující školní  rok.  Ve školním roce 2020/21

byla stanovena měsíční výše školného na 400 Kč.
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  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. Z důvodu pandemické situace nebylo vypláceno prospěchové stipendium za první
pololetí školního roku 2020/21.

Studenti školy měli možnost získat také jednorázové stipendium ve výši  1000 Kč.
Předpokladem získání stipendia je úspěšné složení zkoušky First Certificate in English (FCE)
nebo Certificate in Advanced English (CAE) nebo Certificate of Proficiency in English (CPE)
a předložení příslušného certifikátu škole.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
Lucie Čechalová Digitální technologie ve výuce cizích jazyků

Radek Holeček Nová informatika – práce s daty

Kateřina Jelínková Kariérové poradenství

Alena Kluhová Co nenajdete v čítankách – současná světová 
literatura

Francisco Temprano Comprehended!

Václava Otrubová Aktuality ve mzdách pro rok 2021
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TERMÍNY PORAD A DALŠÍCH AKCÍ 
1. pololetí

• Zahajovací mše svatá se konala 1. 9. 2020.
• Porady pedagogického sboru se konaly prezenčně (23.  9.  2020) a online formou

(4. 11. 2020, 16. 12. 2020, 27. 1. 2021).
• Třídní schůzky se v prvním pololetí nekonaly. 

2. pololetí
• Bohoslužby se konaly 10. 6. 2021 (předávání maturitního vysvědčení) a 30. 6. 2021.
• Porady  pedagogického sboru  se konaly online (3. 3. 2021, 7. 4. 2021, 28. 4. 2021)

a prezenčně (9. 6. 2021 a 28. 6. 2021).
• Třídní schůzky se konaly on-line 28. 4. 2021. 
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Náboženství  na nižším gymnáziu vyučoval  Mgr.  Ing.  Josef  Poživil,  na vyšším gymnáziu
spirituál školy Mgr. P. Pavel Tobek.

V budově Církevního gymnázia se vyučovalo náboženství i pro ostatní žáky kutnohorských
škol v době, kdy to protiepidemická opatření umožňovala.
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU 
Přípravný  týden  zahájený  25.  srpna  proběhl  v  obvyklých  aktivitách  a  setkáních.

Příprava  učebních  plánů,  setkání  předmětových  komisí,  duchovní  zamyšlení  spirituála
školy,  ale  také setkání  s  rodiči  budoucích primánů.  To vše a  mnoho dalších drobností
čekalo pedagogy a zaměstnance školy před zahájením školního roku.

Školní  rok  byl  zahájen  obvyklým  způsobem v  neobvyklém  prostředí.  Školní  mši
svatou celebroval 1. září biskupský vikář pro školství P. Prokop Brož tentokráte v katedrále
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře – Sedlci. Kostel sv. Jakuba byl
uzavřen z důvodu rekonstrukce, a tak se studenti, pedagogové a školní veřejnost museli
sejít až ve vzdálenější Sedlci.

Školní  pěvecký sbor se musel rychle secvičit,  aby mohl již 4. září  vystoupit  před
klienty kutnohorské LDN, kterou pravidelně navštěvuje.

7. září odjeli studenti primy na Dny poznání do Jeníkova u Hlinska, kde je již tradičně
realizována  část  Programu  osobnostního  růstu.  Třídenní  zážitkový  program  přispěl
k odbourání  trémy  či  strachu  z  nového  prostředí  a  napomohl  k  lepšímu  vzájemnému
poznání nových studentů školy.

Veřejná sbírka pro nevidomé Světluška se uskutečnila i v tomto školním roce díky
studentům septimy, kteří tuto sbírku každoročně připravují a zrealizují. Konala se v pátek
11. září.

Epidemiologická situace v republice se během září zhoršovala a narůstaly obavy, že
se školy opět budou muset vrátit do režimu on-line výuky tak, jak tomu bylo na jaře 2020.
První  známkou  blížících  se  změn  byl  příkaz  ministra  o  povinném  nošení  roušek  ve
společných prostorách škol, který byl uveden v život hned ve druhém vyučovacím týdnu
školního roku.

Třída  tercie  měla  absolvovat  třídenní  výjezdové  setkání  v  rámci  POR  na  téma
Závislosti.  Vzhledem  ke  komplikacím,  které  s  sebou  přinášela  narůstající  covidová
epidemie,  se  rozhodl  realizační  tým  uskutečnit  toto  setkání  jako  dvoudenní  ve  škole
a v Kutné Hoře. Program byl zrealizován ve dnech 1. a 2. října, a přes všechny obtíže se
setkal u studentů s příznivým ohlasem. 

Od poloviny října přešly školy na distanční výuku. Byla zrušena celá řada tradičních
akcí, jimiž se škola prezentovala navenek. Nemohly se uskutečnit Dny otevřených dveří,
neuskutečnil se adventní koncert, neproběhl připravovaný Den pro oktávu a řada dalších
akcí, které patřily neodmyslitelně k životu školy. Neuskutečnily se ani rodičovské schůzky.
Pedagogický sbor se setkával při on-line poradách.

Začátkem měsíce prosince umožnilo rozhodnutí  ministerstva,  aby se do školy na
rotační  výuku  vrátili  studenti  nižšího  gymnázia.  A  tak  se  ve  zbývajících  týdnech  do
vánočních svátků střídaly ve škole po týdnu třídy prima a tercie, resp. sekunda a kvarta.
Třídy, které se mohly vrátit do školních lavic, zažily alespoň trochu atmosféru předvánoční
doby, mohly si uspořádat vánoční besídky či prožít jednodenní vzdělávací projekt Vánoce
tak, jako ho prožili studenti primy se svými vyučujícími v kostele sv. Bonifáce v Lochách
u Čáslavi.

S příchodem nového kalendářního roku se situace opět zkomplikovala a celé školství
se v zemi vrátilo do režimu distanční výuky, ve kterém setrvalo až do pozdního jara.

Během měsíce ledna ve zvýšené míře probíhaly individuální konzultace vyučujících
s rodiči studentů a koncem měsíce se uzavřela se klasifikace za první pololetí.

Studenti oktávy definitivně přišli  o možnost konání svého maturitního plesu, což
nesli velmi bolestně.

V měsíci únoru a v první polovině měsíce března zasílali uchazeči o studium na naší
škole přihlášky k přijímacímu řízení. Škola obdržela přes sto přihlášek. Tím bylo zahájeno
poměrně zdlouhavé přijímací řízení, které vyvrcholilo počátkem měsíce května přijímacími
zkouškami a následujícím přijímacím a odvolacím řízením. Do nové primy pro školní rok
2021/22 bylo přijato 29 zájemců o studium.
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ŽIVOT NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU 
V únoru byl vyhlášen konkurz na nového ředitele školy, jehož nástup byl určena na

začátek července 2021. Konkurzní komise zasedla online v dubnu, výsledek byl zveřejněn
v květnu  na  webu  Biskupství  královehradeckého.  Novou  ředitelkou  byla  jmenována
Mgr. Zuzana Šimůnková. 

V jarních měsících se začaly konat školní a poté i okrsková či okresní kola olympiád
a soutěží, vše tentokrát v distanční podobě. I přes velmi ztížené podmínky se naši studenti
neztratili a často dosáhli i pěkných úspěchů v okresních či krajských kolech soutěží.

Česká školní inspekce provedla v měsíci březnu svou inspekční kontrolu směřovanou
na organizaci a kvalitu distanční výuky na Církevním gymnáziu. Inspektorky se účastnily
on-line výuky,  vedly rozhovory s  vyučujícími  i  s  vedením školy.  Celý  vyučovací  proces
vyhodnotily jako standardní, bez zásadních připomínek.

V měsíci  dubnu se uskutečnily on-line rodičovské schůzky. Setkaly se se zájmem
rodičovské veřejnosti a organizace se ujali jednotliví třídní učitelé.

Počátkem měsíce května se třídy nižšího gymnázia vrátily do škol formou rotační
výuky.  Na  počátku  každého  týdne  a  potom  každý  čtvrtek  byli  studenti  podrobení
rozhodnutím  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  testování  na  přítomnost  viru  SARS-CoV-2
pomocí antigenních samotestů.

Počátkem měsíce května proběhly státní  písemné maturitní  zkoušky,  letos  pouze
formou  didaktických  testů.  Studenti  oktávy  obstáli  se  ctí  a  mohli  se  poté  nerušeně
připravovat na ústní maturitní zkoušky, které se uskutečnily v prvém červnovém týdnu.
Předsedou zkušební maturitní komise byl pan Mgr. Jan Trdlička z Biskupského gymnázia
Bohuslava Balbína v Hradci Králové. 31. května se v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v
Sedlci konalo slavnostní vyřazení absolventů školy. Mši svatou sloužil biskupský vikář pro
školství P. Prokop Brož.

V druhé polovině měsíce května bylo na nižším gymnáziu upuštěno od rotační výuky
a všechny třídy nižšího gymnázia se vrátily ke klasické formě prezenční výuky. Od pondělí
24. května se k běžné prezenční výuce vrátily všechny třídy.

V  měsíci  červnu již  probíhala  výuka standardním způsobem, stále  s  pravidelným
povinným antigenním testováním. Schylovalo se k ukončení klasifikace ve druhém pololetí
a  vyučující  se  snažili  také  v  mezích  možného  rozvolnění  alespoň  částečně  nahradit
studentům některé z akcí, které patří tradičně do prožívání závěru školního roku. Konaly se
školní  výlety,  většina  tříd  se  účastnila  připravených  a  dlouho  odkládaných  exkurzí
a třídních projektů.

V  rámci  výuky českého jazyka studenti  septimy zavítali  do Ratibořic  a  Babiččina
údolí, kam se chystali již v minulém školním roce. Studenti kvarty si na Neviditelné výstavě
v Praze mohli na „vlastní oči“ zkusit, jak se žije nevidomým lidem. Třída kvinta navštívila
Terezín.  Septimáni  prožili  svůj  třídenní  vodácký  kurz  na  řece  Sázavě.  Studenti  sexty
připravili  vernisáž  k  výstavě svých prací,  která  nesla  název Labyrint  světa  a  ráj  srdce
v klášterním kostele  Nejsvětějšího  Srdce  Páně.  Studenti  primy  prožili  den  s  projektem
Město, ve kterém chodím do školy. V jeho závěru se dostali i do míst, veřejnosti běžně
nedostupných, totiž na střešní ochozy chrámu sv. Barbory.

Konec školního roku byl poznamenán covidovou karanténou studentů primy, kteří se
nemohli účastnit závěrečného dění na sklonku školního roku.

V sobotu 26. června se v prostorách školní zahrady konala zahradní slavnost, kterou
si  letošní  maturanti  alespoň  trochu  nahradili  své  zklamání  nad  neuskutečněným
maturitním plesem.

28. června se konala závěrečná klasifikační porada pedagogického sboru, 29. června
škola  poděkovala  studentům,  kteří  s  dobrými  výsledky  reprezentovali  školu  v  řadě
olympiád a soutěží a jejich práci ocenila drobnou pozorností. Také tento den se uskutečnil
tradiční fotbalový turnaj studentských týmů na školní zahradě.

30.  června byla v  sedlecké katedrále  sloužena závěrečná školní  mše svatá,  bylo
rozdáno  vysvědčení  a  studenti  a  vyučující  se  zde  oficiálně  rozloučili  s  dlouholetou
ředitelkou školy paní PhDr. Stanislavou Liskovou. 
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PROGRAM OSOBNOSTNÍHO RŮSTU 
Ve školním roce 2020/2021 proběhly dva vícedenní kurzy pro studenty. 
Prvním z  nich  byl  adaptační  kurz  studentů  primy  (téma  vzájemného  poznávání,

přátelství  a  spolupráce;  prevence  šikany)  Jedná  se  o  kurz  orientovaný  na  týmovou
spolupráci a vzájemné poznávání. Nedílnou součástí zážitkového kurzu je plná spoluúčast
třídního  učitele.  Cílem  těchto  aktivit  je  zlepšování  klimatu  ve  třídě,  posílení  vnímání
třídního kolektivu jako fungující a bezpečné skupiny. 

Druhým  byl  preventivní  program  pro  studenty  tercie  (téma  závislostí;  prevence
užívání návykových látek). V rámci primární prevence užívání návykových látek vycházíme
z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. Tento model je popisován
podle schématu: znalosti - postoje - chování (knowledge - attitude - behavior). Jsme si
vědomi, že musíme připravit studenty na situace, kdy budou muset tyto znalosti a postoje
uplatnit. Studenti tercie měli v druhém pololetí také přednášku na téma lidská sexualita,
ve které byla zahrnuta i prevence rizikového sexuálního chování. 

Další výjezdní setkání nemohla proběhnout z důvodu karanténních opatření, a tak se
daná  témata  z  programu  osobnostního  růstu  a  prevence  částečně  přesunula  do
vyučovacích hodin,  zejména do předmětu základy společenských věd. Studenti  primy a
sekundy  anonymně  vyplňovali  dotazníky  zaměřené  na  zjištění  klimatu  ve  třídě.  Třídní
učitelé  během distanční  výuky  komunikovali  se  zákonnými  zástupci  studentů,  kteří  se
nezapojovali do výuky, aby předešli školnímu neúspěchu. 

Ze školních akcí naplňujících program osobnostního růstu je nutno ještě zmínit účast
studentů školy na celonárodní charitativní sbírce Světluška a dobrovolnictví v nemocnici
v Kutné Hoře (zpěv na LDN).
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VÝMĚNNÉ POBYTY 
Již  několik  let  trávili  studenti  kvarty  v  rodinách  studentů  partnerského

BIP reativitätsgymnasium  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.  Bohužel  z  důvodu protiepidemických opatření  v  celém Evropě  se  tento
výměnný pobyt neuskutečnil.

31.12. 2020 byl ukončen dvouletý projekt Erasmus+ Z Alcoy do Kutné Hory: Evropské
dědictví,  informační  gramotnost  a  udržitelný  cestovní  ruch  /  De  Alcoy  a  Kutná  Hora:
Patrimonio  Europeo,  sociedad  del  conocimiento  y  turismo  sostenible.  Druhá  návštěva
studentů našeho gymnázia v Alcoy se již nemohla v březnu 2020 uskutečnit, stejně tak jako
pobyt španělských přátel v Kutné Hoře. Obě mobility překazila epidemie koronaviru. Přesto
se nám podařilo alespoň větší část plánovaných aktivit dokončit, některé jen v on-line
prostředí, a vydat i leták, který po otevření QR kódů přiblíží práci studentů obou škol. Náš
projekt  dosáhl  v  hodnocení  Domu  zahraniční  spolupráce  vynikajících  95  bodů  ze  100
možných.  Též  nám  byla  vzhledem  k  velmi  dobře  zpracovanému  projektu  nabídnuta
možnost  přihlásit  jej  do  Evropské  jazykové  ceny  Label,  již   vyhlašuje  Dům zahraniční
spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a lze ji udělit
jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání.  
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ŠKOLNÍ KNIHOVNA 
I ve školním roce 2020/2021 měli studenti možnost využívat vybavenou knihovnu

a studovnu nejen k půjčování knih, ale i k práci na počítači a ke studiu v klidném prostředí.
V případě uzavření škol si žáci mohli knihy alespoň jednou týdně vyzvednout. 

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

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

gymnáziu je vést studenty ke smysluplnému trávení volného času, rozvíjení a kultivaci
zájmů i specifických schopností. Klub je navíc místem setkávání studentů různých ročníků
gymnázia  a  umožňuje  neformální,  a  proto  velmi  účinné  pedagogické  působení.  Kromě
pravidelných  zájmových  činností  vytváří  klub  bezpečné  prostředí  pro  odpočinek  nebo
přípravu na vyučování. 

Školní klub při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře se nachází v prostorách jižního
křídla  voršilského kláštera.  Volnočasové  aktivity  probíhají  v  prostorách školního  klubu
(dvě herny s hygienicko sociálním zázemím), v knihovně církevního gymnázia, na zahradě
voršilského kláštera, v gymnastickém sálu, v tělocvičně Výchovného ústavu, v aule školy
a podle charakteru aktivit i mimo prostory školního klubu.

Školní klub je otevřen denně od 7:00 do 17:00. 
V době uzavření škol byl uzavřen i školní klub. Vychovatelé školního klubu pracovali

on-line,  podporovali  žáky  k  aktivnímu  využívání  volného  času  v  době  pandemie
v domácím  prostředí.  On-line  spojením  poskytovali  prostor  pro  spontaneitu,  sociální
kontakty, kladné citové odezvy, pocity bezpečí a jistoty. 
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
Ve školním roce 2020/2021 si začaly doplňovat vzdělání dvě pedagožky a zároveň již

působily  ve  funkci  výchovné  poradkyně  (Mgr.  K.  Jelínková)  a  metodičky  prevence
(Mgr. Lucie Čechalová). 

Ve škole bylo podle IVP vzděláváno celkem 9 studentů, 4 studenti o IVP požádali ze
zdravotních důvodů, 3 z důvodu ročního studia ve Velké Británii, jedna studentka z důvodu
sportovní reprezentace. V předmětu anglický jazyk byl dle IVP vzděláván student, který
v tomto  předmětu  trvale  dosahuje  výsledků  o  několik  úrovní  převyšujících  očekávané
výstupy na konci studia. 

Na škole se rovněž věnujeme žákům, kteří mají pedagogickou poradnou doporučen
určitý stupeň podpůrných opatření, ve školním roce 2020/21 takových žáků bylo 8, z toho
jeden při výuce využíval asistentku pedagoga.
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