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Úvod 
 

Od počátku školního roku 2017/2018 změnila naše škola svůj název na Gymnázium 

K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55. Začala tedy spolupracovat na 

projektu znovunavrácení odborného učňovského školství do Hlinska. Ve školním roce 

2018/2019 se učilo v novém oboru vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin – Mlékař kromě tří 

žáků druhého ročníku i osm žáků prvního ročníku. Dále probíhaly a dosud probíhají intenzivní 

jednání na úrovni vedení Pardubického kraje, vedení Města Hlinska a zástupců podniků, které 

mají své sídlo v Hlinsku a okolí o zavedení dalšího možného oboru vzdělání, tentokrát 

se zaměřením na elektrotechniku. 

Naši střední školu navštěvovali ve školním roce 2018/2019 žáci celkem dvanácti 

gymnaziálních kmenových tříd a žáci dvou tříd učilištního oboru. Počet žáků v řádném denním 

studiu při zahájení školního roku činil 282 žáků. Všechny třídy obou vyučovaných 

gymnaziálních oborů vzdělání – jak čtyřletého s názvem 79-41-K/41 Gymnázium, tak 

i osmiletého s názvem 79-41-K/81 Gymnázium – se vyučovaly podle příslušných školních 

vzdělávacích programů. Oficiální názvy těchto programů se postupně od prvního ročníku 

změnily v souvislosti se změnou struktury školy na Nižší stupeň osmiletého gymnázia a Vyšší 

stupeň osmiletého gymnázia a Čtyřleté gymnázium. Maturitou letos končili svá studia žáci 

jedné třídy čtyřletého a jedné třídy osmiletého oboru vzdělání. Třída prvního a druhého ročníku 

středního odborného učiliště se vyučovala podle ŠVP Výrobce potravin – Mlékař.  

Personální změny v pedagogickém sboru byly spojeny v tomto školním roce pouze se 

zapojením dalších učitelů odborných předmětů do výuky a odborného výcviku. Příslušné 

odborné předměty na učilišti vyučovala paní Ing. Jitka Chrbolková, Ing. Petr Balek, Ing. Milan 

Sodomka a RNDr. Pavel Ženčák, odborný výcvik vedl pan Luboš Pilař, DiS a Ing. Milan 

Sodomka. Na snížený úvazek pracovali v tomto školním roce na gymnáziu RNDr. Hynek 

Vojanec, Mgr. Milena Hamplová a PhDr. Jana Juklová. Výuku konverzace v anglickém jazyce 

pomáhal ve vyšších gymnaziálních ročnících zajistit i rodilý anglický mluvčí pan Kevin 

Boughen.   

I v tomto školním roce jsme organizovali přípravu žáků pátých a devátých ročníků 

základních škol našeho regionu na celostátní přijímací zkoušky.  

Z celkem 46 absolventů školy ve školním roce 2018/2019 jich bylo na vysoké školy 

přijato 42, což je 91,3 %. Zbylí tři absolventi se přihlásili na vyšší odborné školy a jeden na 

jazykovou školu. 

Dokončili jsme projekt Rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří 

financovaným z prostředků evropských fondů – IROP. Nově vybavené posluchárny, laboratoře 

a kabinety chemie a fyziky byly v průběhu tohoto školního roku uvedeny do provozu. Současně 

se realizoval firmou AutoCont i projekt Konektivita do škol, který škole přinesl významné 

vylepšení internetového napojení školy a bezdrátové připojení mobilních telefonů do sítě.  

Nadále jsme provozovali tělocvičny, posilovnu a další učebny školy pro potřeby  

hlinecké sportovní veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách všedních dnů a o víkendech. 

Tato činnost nám částečně pomáhá hradit rozpočtové náklady na provoz školních budov.  

 
       ředitel školy 
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a) Základní údaje o škole 
 

Druh školy: 

 Střední škola  

Činnost školy vykonává právnická osoba: 

 Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 

Adresa školy: 

 Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko 

Právní forma: 

 příspěvková organizace 

IZO: 060 103 329 

Identifikátor právnické osoby (REDIZO): 

 600 011 852 

IČ: 60 133 329 

Zřizovatel: 

 Pardubický kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 892 822 

 Adresa: Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 552 

 

b) Přehled oborů vzdělání 
 

1) obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium  

 studium denní 

 délka studia: 4 roky 0 měsíců 

 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 160 

 Třídy 1.C a 2.C čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium se 

vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem Čtyřleté 

gymnázium, č.j. 5004rd03, třídy 3.C a 4.C se vyučovaly podle ŠVP s názvem 

Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium, č.j. 5004rd02. 

 

2) obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium  

 studium denní 

 délka studia: 8 roků 0 měsíců 

 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 320 

 Třídy 1.A a 2.A nižšího stupně osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 

Gymnázium se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem 

Nižší stupeň osmiletého gymnázia, č.j. 5001rd04, třídy 3.A a 4.A nižšího 

stupně osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium se vyučovaly podle 

školního vzdělávacího programu s názvem Školní vzdělávací program pro 

nižší stupeň osmiletého studia, č.j. 5001rd03.  
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 Třídy 5.A a 6.A vyššího stupně osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 

Gymnázium se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem 

Vyšší stupeň osmiletého gymnázia, č.j. 5004rd03, třídy 7.A a 8.A se vyučovaly 

podle ŠVP s názvem Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého 

studia, č.j. 5004rd02.  

 

3) obor vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin (Mlékař)  

 studium denní 

 délka studia: 3 roky 0 měsíců 

 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 72 

 Třídy 1.M a 2.M tříletého oboru vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin – 

Mlékař se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem 

Výrobce potravin – mlékař, č.j. 5005rd01. 

 

c) Personální zabezpečení činnosti školy 

 

 Ředitel školy:  

  RNDr. Rostislav Dvořáček 

 Zástupce ředitele: 

  Ing. Romana Nováková 

Učitelé: 

Všeobecné předměty: 

Mgr. Jana Bálková     PaedDr. Jana Malinová 

Mgr. Martin Bureš     Mgr. Diana Mücksteinová 

RNDr. Ivanka Dvořáčková    Mgr. Tomáš Paděra 

RNDr. Věra Freiová     Mgr. Zdenka Podaná 

Mgr. Milena Hamplová    Mgr. Jana Pospíšilová 

Mgr. Věra Hanáková     Mgr. Martina Solčanská, Ph.D. 

Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.    Mgr. Marian Solčanský 

PaedDr. Jaroslava Hladíková    Mgr. Martina Škorničková 

PhDr. Jana Juklová     Mgr. Jitka Vacková 

PaedDr. Dagmar Kantůrková    RNDr. Hynek Vojanec 

RNDr. Kateřina Kopečná    Mgr. Eliška Vokáčová 

Lenka Krupičková     Kevin Boughen 

Mgr. Lada Leszkowová    Karel Novotný  

  

  

Odborné předměty: 

 Ing. Petr Balek 

  Ing. Jitka Chrbolková 

  Ing. Milan Sodomka 

  RNDr. Pavel Ženčák 

 

  

Odborný výcvik: 

  Luboš Pilař, DiS. 

  Ing. Milan Sodomka 
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 Osobní asistentka (Eva Staňková): 

Ing. Jitka Šustrová 

 

Výchovná poradkyně: 

  PaedDr. Dagmar Kantůrková 

 Školní metodička prevence: 

  RNDr. Věra Freiová 

 Koordinátor environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO): 

  Mgr. Marian Solčanský 

 Vedení kroniky školy: 

  PaedDr. Jaroslava Hladíková 

  

Zápisy z porad: 

  PaedDr. Dagmar Kantůrková 

 Energetický manažer školy: 

  Ing. Romana Nováková 

Vrátná: 

 Blanka Stará 

Technicko-hospodářské pracovnice: 

  Hlavní účetní:  Alice Novotná 

 Mzdová účetní: Eva Adámková 

 Vnitřní audit: 

  Ing. Jaroslav Čermák 

Provozní pracovníci: 

  Školník, topič:   Miloš Starý 

  Uklízeči/ky:   Jana Boháčová  

Květoslava Dušková  

Jan Kořínek  

Šárka Mertlíková 

Lucie Pejchová 

Vlasta Pešková  

  Správcové tělocvičen:  Jan Kořínek 

 Marie Zdražilová  

 Školská rada: 

 předseda: Jitka Picková 

 členové: PaedDr. Jaroslava Hladíková 

   Kamila Burešová (Krajský úřad Pardubického kraje) 

Adresa pro dálkový přístup: red@gymhlinsko.cz 

Webové stránky školy:  www.gymhlinsko.cz  

 

Pedagogický sbor: 

Ve školním roce 2018/2019 vyučovalo na Gymnáziu K. V. Raise a Středním odborném 

učilišti v Hlinsku kromě ředitele a jeho statutární zástupkyně dalších 25 učitelů všeobecných 

předmětů, 4 učitelé odborných předmětů a 2 mistři pro vedení odborného výcviku žáků. 

Z celkového počtu 31 pedagogických pracovníků bylo 9 mužů a 22 žen.  

Na snížený úvazek pracovali Mgr. Milena Hamplová, RNDr. Hynek Vojanec, 

PhDr. Jana Juklová, Kevin Boughen, Ing. Petr Balek, Ing. Jitka Chrbolková, RNDr. Pavel 

Ženčák, Ing. Milan Sodomka a Luboš Pilař, DiS. Tři vyučující pracující na snížený úvazek byli 

již také ve starobním důchodu.    

mailto:red@gymhlinsko.cz
http://www.gymhlinsko.cz/
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Věková struktura pedagogického sboru byla v tomto školním roce následující: ve 

věkové kategorii do 30 let byl k datu 30. června 2019 jeden vyučující (jeden muž), v kategorii 

od 30 do 40 let byli čtyři učitelé (2 muži a 2 ženy), v kategorii od 40 do 50 let bylo devět učitelů 

(2 muži a 7 žen), v kategorii od 50 do 60 let bylo devět učitelů (1 muž a 8 žen) a ve věkové 

kategorii nad 60 let bylo osm učitelů (3 muži a 5 žen). Průměrný věk členů našeho 

pedagogického sboru byl k 30. červnu 2019 51,1 let.  

Pracovní úvazky jednotlivých vyučujících se pohybovaly v pásmu od 21 do 27 hodin 

týdně. Celkový týdenní počet vyučovacích hodin vyučovaných na škole ve školním roce 

2018/2019 při dvanácti kmenových třídách gymnázia a dvou třídách středního odborného 

učiliště se zvýšil na 553,5 hodin. Hodiny některých předmětů se ve třídě 8.A, 6.A, 2.A a 1.A 

z důvodu nízkého počtu žáků nedělily. Zvýše uvedeného  celkového počtu bylo 547,5 hodin 

povinných a povinně volitelných předmětů, 6 hodin bylo nepovinných předmětů.  

 Celková aprobovanost pedagogického sboru našeho gymnázia činila v uplynulém 

školním roce 2018/2019 99,9 %. 

Údaje o počtu žáků a pracovníků školy 

 

Počet tříd Počet žáků 
Počet 

pracovníků 

Počet pedag. 

pracovníků 

Počet žáků 

na pedag. 

pracovníka 

Průměrný 

počet žáků 

na třídu 

a b a b a b a b a b a b 

13 14 273 282 30,6 31,3 23,7 23,2 11,5 12,2 21,0 20,1 

a - stav k 30. 6. 2018               b - stav k 30. 6. 2019 

 

 

d) Přijímací řízení 
 

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020 proběhlo v souladu s ustanoveními školského 

zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., ze dne 

24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

V souladu s výše uvedenou legislativou konali uchazeči o studium v prvním kole 

přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu jednotné přijímací 

zkoušky z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Jednotné zkoušky měly obdobný 

rozsah a obtížnost jako v předešlých letech. Uchazeč měl právo konat jednotné zkoušky dvakrát 

a do hodnocení se mu započítával lepší výsledek každého z testů. Ředitel školy stanovil kritéria 

přijímacího řízení tak, aby se výsledek jednotných testů podílel na celkovém hodnocení 

uchazeče v rámci přijímacího řízení nejméně 60 %. Podle doporučení zřizovatele školy byla 

minimální hranice pro přijetí stanovena na 35 bodů v součtu bodového hodnocení testu 

z českého jazyka a literatury a testu z matematiky ze 100 možných pro uchazeče o studium ve 

čtyřletých gymnáziích a minimálně 30 bodů ze 100 možných pro uchazeče o studium 

v osmiletých gymnáziích.  

Ředitel školy vydal dne 30. ledna 2019 podrobná Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení 

na školní rok 2019/2020. Řádné termíny pro konání jednotných testů byly stanoveny pro 
čtyřletý obor vzdělání na pátek 12. dubna 2019 a pondělí 15. dubna 2019, pro osmiletý obor 

vzdělání byly určeny řádné termíny na úterý 16. dubna 2019 a středu 17. dubna 2019. Náhradní 

termíny pro všechny obory vzdělání byly určeny na pondělí 13. a úterý 14. května 2019.  

Všichni uchazeči obou oborů vzdělání vypracovali písemné testy z českého jazyka 

a literatury (maximálně mohli získat 50 bodů) a matematiky (také zde byl maximální zisk 50 

bodů). Základní podmínkou pro přijetí příslušného uchazeče ke studiu bylo dosažení minimální 
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hranice úspěšnosti v testech, která byla u čtyřletého studia 35 bodů v součtu za oba didaktické 

testy z dosažitelných 100 bodů, u osmiletého studia 30 bodů v součtu za oba didaktické testy. 

Další body mohl uchazeč získat na základě průměrného prospěchu na základní škole. 

U čtyřletého studia se jednalo o prospěch na konci osmého a v prvním pololetí devátého 

ročníku, u osmiletého studia rozhodoval prospěch v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ. V obou 

případech mohl uchazeč získat podle příslušné tabulky maximálně 40 bodů navíc. Dalších 

maximálně 10 bodů získal uchazeč, který předložil doklady o dalších aktivitách, které 

osvědčovaly jeho vhodné schopnosti ke studiu, vědomosti a zájmy. 

Celkové pořadí uchazeče, který splnil minimální hranici úspěšnosti jednotných testů, 

bylo dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí přijímacího řízení (maximální počet bodů 

pro oba obory byl 150). V souladu s kapacitou oboru vzdělání mohlo být přijato prvních 29 

uchazečů podle tohoto pořadí.  

I v tomto školním roce pořádala naše škola bezplatné přípravné kurzy na přijímací 

zkoušky. Kurzy byly zahájeny v měsíci listopadu 2018. Jejich pořádání se i letos setkalo 

s příznivým ohlasem u uchazečů o studium a byly navštěvovány řadou žáků jak z pátých tříd 

základních škol, tak i uchazeči z řad žáků devátých tříd z celé hlinecké oblasti. 

Ostatní uchazeči, kteří přípravné kurzy nenavštěvovali, a jejich rodiče měli i letos 

možnost prohlédnout si celou školní budovu a získat informace o přijímacích zkouškách 

a o následném studiu na gymnáziu během tradičního návštěvního dne naší školy. Ten se letos 

uskutečnil ve středu 21. listopadu 2018. 

Přijímací řízení na naši školu vyhlásil ředitel školy dne 30. ledna 2019. Současně 

stanovil také nejvyšší počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání – v případě 

osmiletého i čtyřletého oboru vzdělání to byl maximální počet 30 uchazečů.  

 Každoročně vycházíme vstříc zájemcům o studium na středních školách Pardubického 

kraje tím, že jim umožňujeme vykonat na naší škole přijímací testy „nanečisto“. Letošní 

ilustrační testy se uskutečnily v úterý 12. února 2019. Libovolní zájemci si mohli vyzkoušet 

konání jednotlivých typů testů, se kterými by se následně setkali u skutečných jednotných testů. 

Celkem tuto možnost na naší škole využilo 27 zájemců o osmileté studium a 97 zájemců 

o čtyřleté studium. 

 

Osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium: 

 

Přihlášku na osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium podalo do 1. kola 

přijímacího řízení celkem 50 žáků z pátých tříd základních škol. V řádném termínu prvního 

kola bylo přijato celkem 29 uchazečů, devět uchazečů nesplnilo podmínku získání minimálně 

30 bodů v součtu za oba testy. Ředitel školy vyhlásil dne 29. dubna 2019 2. kolo přijímacího 

řízení do osmiletého oboru vzdělání. Do tohoto kola se přihlásilo celkem šest uchazečů, 

jednotné testy ve čtvrtek 30. května 2019 vykonalo všech šest uchazečů. Všichni uchazeči 

splnili podmínky pro přijetí a byli přijati ke studiu. Ze všech přijatých uchazečů v obou kolech 

přijímacího řízení odevzdalo zápisový lístek 25 uchazečů o studium.  

 

Čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium: 

 

Do prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 

Gymnázium podalo přihlášky celkem 45 žáků devátých tříd základních škol. Jednotné přijímací 

testy vykonalo všech 45 žáků, podmínku získání minimální hranice 35 bodů splnili všichni žáci. 

Ke studiu bylo přijato prvních 29 uchazečů v pořadí podle celkového počtu získaných bodů. 

Z těchto přijatých žáků odevzdalo zápisový lístek celkem 16 uchazečů o studium. Odvolání 

proti nepřijetí ke studiu ze zbývajících 16 uchazečů podalo celkem 12 žáků, i oni byli přijati ke 
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studiu. Celkem bylo v prvním kole přijímacího řízení do tohoto oboru vzdělání přijato 

a odevzdalo zápisové lístky 26 uchazečů. 

Druhé kolo přijímacího řízení pro tento obor vzdělání již nebylo letos vyhlašováno. 

 

Tříletý obor vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin - Mlékař: 

 

Dne 30. ledna 20198 vyhlásil ředitel školy přijímací řízení i na obor vzdělání 29-51-

H/01 Výrobce potravin – Mlékař. Tento obor vzdělání není zakončen maturitní zkouškou, pro 

získání výučního listu žáci skládají pouze závěrečné zkoušky. Přijímací zkoušky se proto 

nekonaly, o přijetí rozhodoval pouze průměrný prospěch uchazeče na základní škole. Do tohoto 

oboru se přihlásili celkem čtyři uchazeči, všichni byli přijati. Zápisový lístek odevzdali také 

všichni čtyři uchazečů o studium. 
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e) Výsledky vzdělávání žáků 
 

Přehled prospěchu k 30. červnu 2019:  

 

Třída Počet žáků 
Z toho 

dívek 

Průměrný 

prospěch 

Prospěli 

s vyznam. 
Prospěli 

Neprospěli 

(nehodn.) 

1.A 15 10 1.467 8 7 0 

2.A 15 5 1.682 7 8 0 

3.A 26 14 1.769 11 14 1+0 

4.A 26 11 1.962 7 18 1+0 

5.A 24 16 1.745 9 13 2+0 

6.A 16 9 2.058 4 11 1+0 

7.A 24 11 1.862 9 15 0 

8.A 22 10 1.967 6 16 0 

1.C 21 17 1.618 9 12 0 

2.C 24 14 1.654 12 12 0 

3.C 33 23 1.855 11 21 1+0 

4.C 25 19 2.003 8 16 1+0 

1.M 8 3 2.231 1 7 0 

2.M 3 2 1.974 0 3 0 

Celkem 282 174 1.836 102 173 7+0 

 

Průměr zameškaných hodin na žáka:  61,2 

 

Přehled výchovných opatření: 

 

čtvrtletí: I. II. III. IV. celkem 

pochvala ředitele školy: 1 6 9 8 24 

pochvala třídního učitele: 22 1 23 10 56 

napomenutí třídního učitele: 1 8 1 8 18 

důtka třídního učitele: -- 1 1 -- 2 

důtka ředitele školy: -- -- -- 23 23 

 

 

Celkové počty hodin odučených týdně na škole: 

------------------------------------------------------------- 

povinné a volitelné předměty:  537,5 

nepovinné předměty:        6,0 

------------------------------------------------------------- 

Celkem     543,5 

------------------------------------------------------------- 
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Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 

 

Maturitní zkoušky jako jeden z nejdůležitějších vnějších evaluačních nástrojů ve 

školním roce 2018/2019 absolvovali na naší škole žáci dvou maturitních tříd – jedné třídy 8.A 

osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a jedné třídy 4.C čtyřletého oboru vzdělání 

79-41-K/41 Gymnázium. Maturitu v řádném termínu skládalo všech 22 žáků ze třídy 8.A a 24 

žáků ze třídy 4.C (z celkového počtu 25 žáků třídy 4.C - jedna žákyně propadla na konci 

druhého pololetí maturitního ročníku a musela vykonat opravnou zkoušku). S třídou 4.C 

vykonávala již druhou opravnou zkoušku z předmětu matematika ve společné části maturitní 

zkoušky jedna žákyně, ani u tohoto termínu však neuspěla.  

Průběh a organizaci maturitní zkoušky upravovala vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 

Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ze 

dne 10. června 2009, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 

54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., 

vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky 

č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 232/2018 Sb.. 

Společná část maturitních zkoušek: 

Jako v uplynulých letech byla i letos společná část maturitních zkoušek rozdělena na 

dvě části. Písemné zkoušky se uskutečnily v souladu s jednotným zkušebním schématem 

písemných zkoušek v termínu od 2. května do 6. května 2019, písemnou práci z předmětu 

Český jazyk a literatura však maturanti vypracovali již ve středu 10. dubna 2019 a písemnou 

práci z předmětu Anglický jazyk ve čtvrtek 11. dubna 2019. Ústní zkoušky se konaly současně 

s profilovými zkouškami v době od 20. do 23. května 2019, maturanti je skládali před zkušební 

komisí jmenovanou pro společnou část maturitní zkoušky a pro profilové zkoušky. Na 

dodržování platných předpisů během písemných zkoušek dohlížel na jednotlivých středních 

školách školní maturitní komisař. Na naši školu byl jako školní maturitní komisař 

CERMATEM jmenován Mgr. Luděk Netolický, středoškolský učitel z Gymnázia Suverénního 

řádu maltézských rytířů ve Skutči, Vítězslava Nováka 584, Skuteč.  

Následující tabulka udává počty žáků, kteří si zvolili dané předměty ve společné části 

maturitní zkoušky: 

 

Třída ČJ AJ RJ M 

8.A 22 21 0 1 

4.C 24 24 0 0 

celkem 46 45 0 1 

 

Výsledky písemných testů státních zkoušek: 

 

 

Český jazyk  

a literatura 
Anglický jazyk Ruský jazyk Matematika 

Úspěš-

nost 

Percen-

tily 

Úspěš-

nost 

Percen-

tily 

Úspěš-

nost 

Percen-

tily 

Úspěš-

nost 

Percen-

tily 

Třída 

8.A 
78,73 76,4 95,73 75,9 --- --- 52,00 45,0 
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Třída 

4.C 
75,58 69,6 87,77 58,0 --- --- --- --- 

Škola 

celkem 
77,09 72,8 91,49 66,4 --- --- 52,00 45,0 

 

Profilová část maturitní zkoušky: 

Profilovou část maturitní zkoušky absolvovaly maturitní třídy v souladu s celostátně 

stanoveným harmonogramem v termínu od pondělí 20. května do čtvrtka 23. května 2019. Tyto 

ústní zkoušky skládalo 46 žáků (22 ze třídy 8.A a 24 ze třídy 4.C).  

Jako předsedkyně zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 8.A působila paní 

Mgr. Jitka Holá, středoškolská učitelka z Gymnázia J. Ressela v Chrudimi, Olbrachtova 291 

s aprobací biologie - chemie. Místopředsedkyní zkušební komise byla paní PaedDr. Dagmar 

Kantůrková, výchovná poradkyně, třídní učitelkou této třídy byla paní Mgr. Jitka Vacková. 

Jako předseda zkušební komise pro maturitní zkoušky ve třídě 4.C byl jmenován pan 

Mgr. Miloslav Svoboda, středoškolský učitel Gymnázia v Poličce, nábřeží Svobody 306 

s aprobací matematika - fyzika. Místopředsedkyní zkušební komise byla paní Ing. Romana 

Nováková, zástupkyně ředitele, třídním učitelem pan Mgr. Marian Solčanský. 

 

Přehled volitelných předmětů, které si maturanti vybrali, udává následující tabulka: 

 

Třída AJ NJ RJ ZSV D Z M F Ch Bi IT 

8.A 1 -- 1 9 -- 6 7 5 3 10 2 

4.C -- -- -- 12 5 7 4 -- 9 11 -- 

celkem 1 -- 1 21 5 13 11 5 12 21 2 

 

Celkové výsledky: 

Ve třídě 8.A maturitní zkoušky úspěšně složilo 20 žáků. Dva maturanti neprospěli 

(jeden z písemné práce z českého jazyka a literatury a z ústní zkoušky společné části předmětu 

anglický jazyk, druhá žákyně neprospěla také z ústní zkoušky společné části předmětu  anglický 

jazyk. Z 24 maturujících žáků třídy 4.C maturitní zkoušky úspěšně složilo 20 žáků, čtyři žáci 

neprospěli (jedna žákyně z profilového předmětu chemie, další z didaktického testu z českého 

jazyka a literatury, jeden žák z ústní zkoušky společné části  předmětu anglický jazyk 

a z profilového předmětu základy společenských věd a jedna žákyně také z ústní zkoušky 

společné části anglického jazyka). Celkově u maturitních zkoušek ve třídě 8.A prospělo 

s vyznamenáním 14 žáků (osm žáků mělo samé výborné), 6 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli. 

Celkový průměrný prospěch třídy 8.A u maturitní zkoušky byl 1,64. Ve třídě 4.C prospělo 

u maturitních zkoušek s vyznamenáním 8 žáků (pět maturantů mělo samé výborné), 12 žáků 

prospělo a 4 žáci neprospěli. Průměrný prospěch třídy 4.C u maturity byl 2,12. 

Všem úspěšným absolventům ze tříd 8.A a 4.C bylo ve středu 29. května 2019 za účasti 

starosty města Miroslava Krčila, DiS. slavnostně předáno v obřadní síni Městského úřadu 

v Hlinsku vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní 

zkoušky žáka vystavený CERMATEM. 

Jako předsedové zkušebních komisí působili letos na jiných školách Pardubického kraje 

dva naši pedagogičtí pracovníci: Mgr. Tomáš  Paděra od 20. do 24. května 2019 na Gymnáziu 

J. Ressela v Chrudimi, Olbrachtova 291 ve třídě 4.A čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 

Gymnázium a Mgr. Martin Bureš od 20. do 24. května 2019 na Gymnáziu v Poličce, nábřeží 

Svobody 306 ve třídě 4A čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Jako školní 

maturitní komisařka působila na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, 

Vítězslava Nováka 584 paní Mgr. Eliška Vokáčová. 
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Dne 3. září 2019 vykonala úspěšně opravnou maturitní zkoušku z didaktického testu 

z českého jazyka jedna žákyně třídy 4.C, také žák třídy 8.A téhož dne vykonal úspěšně 

opravnou zkoušku z písemné práce z českého jazyka. Opravné ústní zkoušky se konaly ve 

středu 11. září 2019, všichni maturanti u těchto opravných zkoušek uspěli.  

V měsíci září 2019 oznámil CERMAT jednotlivým školám v České republice souhrnné 

výsledky společné části maturitní zkoušky žáků konajících zkoušku v řádném jarním 

zkušebním termínu 2019. Míra neúspěšnosti v jednotlivých předmětech byla v celé České 

republice následující: předmět český jazyk a literatura – 23,2 %, cizí jazyk – 16,0 % 

a matematika 20,8 %. Na naší škole byly tyto míry neúspěšnosti maturantů v předmětu český 

jazyk a literatura 6,5 %, v předmětu cizí jazyk 11,1 % a v matematice byla míra neúspěšnosti 

0,0 %. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky naší školy v porovnání s celkovými výsledky 

příslušných oborů vzdělání a výsledky všech maturantů v České republice: 

Třída 8.A: 

Předmět 

Průměrný dosažený procentní skór 

naše škola 

celkem 
třída 8.A 

celá ČR 

(obor GY8) 
celá ČR 

Český jazyk 

a literatura 
80,2 % 83,1 % 81,6 % 68,8 % 

Cizí jazyk 87,7 % 91,6 % 92,9 % 80,8 % 

Matematika 52,0 % 52,0 % 76,5 % 59,0 % 

Třída 4.C: 

Předmět 

Průměrný dosažený procentní skór 

naše škola 

celkem 
třída 4.C 

celá ČR  

(obor GY4) 
celá ČR 

Český jazyk  

a literatura  
80,2 % 77,8 % 79,0 % 68,8 % 

Cizí jazyk 87,7 % 84,5 % 90,5 % 80,8 % 

Matematika 52,0 % --- 71,3 % 59,0 % 

 

f) Prevence rizikového chování žáků 
 

 

Vyhodnocení preventivního programu za rok 2018/2019 v rámci prevence rizikového 

chování žáků: 

 

1/ GO kurzy 

Tradiční GO kurzy „Seznamte se prosím“ pro žáky nastupujících prvních ročníků 

osmiletého i čtyřletého studia proběhly na začátku září 2018 v letním táboře Wolkerova planina 

ve Svratouchu (třída 1. A 12. – 14. 9. 2018, třída 1. C 10. – 12. 9. 2018). Stejně jako v jiných 
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letech se těchto zážitkových pobytů účastnili: odborný lektor Roman Alvarez, výchovná 

poradkyně PaedDr. Dagmar Kantůrková, školní metodik prevence RNDr. Věra Freiová a třídní 

učitelé Mgr. Diana Mücksteinová (třída 1. A) a Mgr. Tomáš Paděra (třída 1. C). Kurzy jsou 

důležité pro hladký přechod ze základních škol na gymnázium, staly se na naší škole nedílnou 

součástí zahájení studia. 

 

2/ Nástěnka 

 Nástěnka je umístěna v prostoru šaten, byla aktualizována přibližně jednou za měsíc. 

Nejvíce se zaměřujeme na propagaci zdravého životního stylu, dále například na příznaky 

a léčbu bulimie a anorexie, učební drogy, závislost na kávě, počítači, telefonu apod. Jsou zde 

zveřejňovány různé zajímavosti a výsledky výzkumů z oblasti drog a drogových závislostí, 

různých zdravotních problémů s tím spojených. Nechybí tu kontakty na Středisko výchovné 

péče Archa Chrudim, se kterou blízce spolupracujeme, na různá krizová centra, linky důvěry 

a bezpečí a jiných institucí zabývající se rizikovým chováním žáků. 

 

3/ Schránka důvěry 

Od druhého pololetí tohoto školního roku je obnovena schránka důvěry. Nemá již 

podobu fyzické schránky, do které žáci mohli vhazovat své dotazy, ale je zřízen účet 

Schranka.Duvery.GKVRHlinsko@gmail.com. Tam se žáci mohou obracet na metodika 

prevence s žádostí o radu. Zatím ještě této služby nikdo nevyužil. 

    

4/ Přednášky, besedy a další akce 

Ve školním roce 2018/2019 byly realizovány tyto akce: 

- Srdíčkový den (21. 9. 2018) – třída 3. C zajistila prodej srdíček a  dalších výrobků 

na podporu onkologických center 

- „Tady neziskovky“ (4. 10. 2018) – třída 1. A se zúčastnila již 13. ročníku této 

prezentace neziskových organizací našeho regionu 

- DEN PREVENCE (31. 10. 2018) – tradiční projektový den pro žáky všech tříd. Jeho 

náplní jsou bloky aktivit specifické i nespecifické primární prevence.  

-  

Pro nižší stupeň gymnázia bylo zařazeno:  

 Dospívání aneb život plný změn (p. P. Šírová – dívky, p. Ivan Kohoutek – 

chlapci) 

 VZPoura úrazům (VZP, pobočka Chrudim) 

 Normální je nekouřit (p. Fr. Krampota, ACET Chrudim) 

 Drogy – NE! (p. Křivanová, Semiramis HK) 

 Karate – základy sebeobrany (p. Zdražil, Karate klub Hlinsko) 

 Kolektiv? (SVP Archa Chrudim) 

 Práce v dětském domově (p. Alvarez) 

 Kyberšikana (p. Tesař, Policie ČR Chrudim) 

 „Psychohrátky“ (SVP Archa Chrudim) 

 Kurz první pomoci (ČČK Chrudim) 

 Migrace (p. Hokr, Cizinecká policie Chrudim) 

 Trestní odpovědnost (p. Pavliš, AK Pavliš Hlinsko) 

 

Pro vyšší stupeň gymnázia bylo zařazeno: 

 (Domácí) násilí (p. Šmehlíková, Bílý kruh bezpečí Pardubice) 

 Anorexie (p. G. Pelzová) 

 HIV/AIDS (p. Kloučková, Dům světla, Praha) 

mailto:Schranka.Duvery.GKVRHlinsko@gmail.com
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 Manipulace (p. Filipová, PPP Hlinsko) 

 Odchylky od duševního zdraví (Fokus Hlinsko) 

 Duševní hygiena (Fokus Hlinsko) 

 Závislosti (p. Janků, Laxus Pardubice) 

 Bílý kruh bezpečí (p. K. Jeníková, BKB Pardubice) 

 Grafologie (p. Ehrenbergerová) 

 Insolvence (JUDr. M. Pavliš, Hlinsko) 

 Kurz laické resuscitace (nemocnice Havlíčkův Brod) 

 Omamné látky za volantem (p. Tesař, Policie ČR Chrudim) 

 Nezaměstnanost (p. Vychodilová, ÚP Chrudim) 

 Prsa, koule (p. Nedbalová, Krajská hygienická stanice Pardubice) 

 Finanční gramotnost (p. Voldán) 

 TSP (p. E. Vokáčová – M, p. J. Hladíková – ČJ) 

 

 

- Návštěva Okresního soudu v Chrudimi (20. 11. 2018) – soudní jednání, třída 3. C 

- Červená stužka AIDS (12. 12. 2018) – distribuce informativních letáků a prodej broží, 

třída 7. A 

- Sociometrická šetření – pro třídy 1. A, 5. A a 1. C proběhla v posledním lednovém 

týdnu, výsledky byly konzultovány s třídními učiteli, výchovnou poradkyní 

a metodikem prevence, s žáky během druhého a třetího únorového týdne, 

a na objednání i s rodiči. Tuto službu zajišťuje Středisko výchovné péče Archa 

Chrudim.  

- Návštěva Okresního soudu v Chrudimi (25. 2. 2019) – soudní jednání, třída 7. A 

- Vzdělávací program „Zubní hygiena“ (15. 4. 2019) – studenti lékařských fakult 

provedli praktická cvičení správného čištění zubů a doporučili další možnosti, jak 

pečovat o zdraví chrupu a dutiny ústní (všechny třídy nižšího stupně gymnázia) 

- Soutěž „Právo pro každý den“ (14. 5. 2019) – družstvo žáků třídy 4. A zvítězilo 

a postoupilo do krajského kola (28. 5. 2019, v kategorii SŠ obsadilo 6. místo) 

- Dokončení studia ŠMP (20. 6. 2019) – RNDr. Věra Freiová dokončila třísemestrové 

studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (CCV Pardubice) 

 

Den prevence a Go kurzy jsou akcemi, které jsou tradičně pořádány kvůli kladným 

ohlasům ze strany žáků, ale hlavně ze strany třídních učitelů. V jejich organizaci budeme 

pokračovat.  

AfterGo kurz jsme po připomínkách kolegů a mnoha akcí v závěru školního roku 

přesunuli na září. Třída 5. A tak bude složena pouze z žáků, kteří pokračují ve studiu 

na gymnáziu, event. z příchozích z jiné školy. 

Nadále spolupracujeme se SVP Archa Chrudim, dále pokračuje provoz Poradenského 

pracoviště formou konzultací, klienti se domlouvají přímo s psychologem, speciálním 

pedagogem, který je jim k dispozici a probírá s nimi jejich problémy, radí, jak je řešit apod. 

Vzhledem k tomu, že služby SVP jsou nadstandartní, není mnoho škol s péčí, kterou z jejich 

strany máme, hledáme vhodný prostor pro slušné zázemí pro jejich práci. 

Naši studenti jsou v hojném počtu pravidelně uvolňováni, aby mohli jako dobrovolníci 

pomáhat při realizaci rozmanitých akcí pořádaných různými organizacemi našeho regionu. 

Jedná se např. o pomoc při přípravách různorodých městských akcí, např. při zajištění programu 

na Dětský den (pořadatelem je DDM Hlinsko), akcí Junáku apod. 

Spolek GT Hlinsko, který funguje již několik let pod vedením Mgr. Lady Leszkowové, 

je volnočasovou aktivitou žáků. Každoročně nazkouší několik her, letos tematicky zaměřených 
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na sté výročí vzniku republiky. Jejich práce byla mnohokrát oceněna na soutěžích, kterých se 

zúčastňují v blízkém i vzdálenějším regionu (Pardubický kraj, kraj Vysočina, Praha, …). GT 

pomáhá při realizaci festivalu Artsy Fartsy, prázdninového Duhového léta (Město Hlinsko), 

spoluúčast na programu Tady neziskovky, vítejte (Město Hlinsko, Fokus Vysočina) nebo 

Vánoční prohlídky s babičkou na Betlémě (SLS Vysočina).  

 

5/ Elektronické výkaznictví primární prevence 

V tomto školním roce jsme se zapojili do Systému výkaznictví primární prevence. Ten 

spočívá v uceleném zaznamenání preventivního plánu, a pak jeho průběžné realizace. 

Výstupem je výkaz všech preventivních aktivit (pouze specifické primární prevence), které na 

gymnáziu během celého školního roku proběhly (viz příloha Výroční zprávy za rok 2018/2019). 

Elektronické výkaznictví je již několik let podporováno ze strany krajského školského 

koordinátora prevence rizikového chování (p. Černíková). Výkazy všech zapojených škol kraje 

jsou statisticky zpracovány, jejich výsledky slouží ke zlepšení nabídek a služeb v oblasti 

prevence RCH. 

 

 

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia K. V. Raise a 

Středního odborného učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 jsou součástí Zprávy o hospodaření 

organizace za rok 2018, která je nedílnou součástí výroční zprávy o činnosti školy. Vzdělávání 

učitelů a vedoucích pracovníků školy bylo i v tomto roce zaměřeno hlavně na přípravu 

hladkého průběhu státních maturitních zkoušek. Další směr vzdělávání byl věnován novým 

předpisům v ekonomické oblasti, v oblasti ochrany dat (tzv. GDPR) a hlavně přípravě na nový 

systém financování regionálního školství. Zaměřili jsme se také na kurzy věnované přípravě 

pedagogické práce s novými učebními pomůckami – např. s robotickými stavebnicemi  

Mgr. Diana Mücksteinová úspěšně zakončila studium k doplnění své kvalifikace pro 

výuku biologie na vyšším stupni gymnázia. Ve svých studiích na Přírodovědecké fakultě 

Západočeské univerzity v Plzni také s cílem doplnění kvalifikace pro výuku biologie na vyšším 

stupni gymnázia pokračuje Mgr. Martina Škorničková. 

 

h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Divadelní soubor GT Hlinsko 

GT Hlinsko při Gymnáziu K. V. Raise má za sebou další rok intenzivní tvůrčí činnosti 

a dobrovolnické činnosti, která provází GT už od začátku, vždy rádi pro město účinkovali, 

pomáhali organizovat městské akce a byli součástí kulturního života ve městě.  

Výběrem ze svých úspěšných představení minulého školního roku obohatil divadelní 

soubor večerní program 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO 

v MFC Hlinska. 

V pátek 5. října 2018 představilo GT Hlinsko divadelní přednášku 100: Velké cíle x 

plné žaludky. Šlo hlavně o vzdělávací projekt spíše než divadlo, neboť 100 let ČSR je příležitost 

připomenout si důležité mezníky v naší novodobé historii a poučit se z nich. GT Hlinsko tento 

projekt připravilo hlavně proto, aby rozpoutalo diskusi, aby si lidé uvědomili, čím vším za 

uplynulých sto let náš národ prošel a proč se případně u nás v dnešní době děje to, co se 

děje. Autorská trojice Leszkowová, Pšorn a Jetmar se pokusila popsat celé stoleté období  co 



 16 

nejobjektivněji, nebylo by to GT Hlinsko, aby nedošlo i na humor a množství karikuovaných 

skečů a celé představení doprovázela živá hudba vedená Janem Chmelíkem a úžasným 

pianistou Štěpánem Zelenkou.  

 GT Hlinsko také dostalo nabídku účastnit se tzv. Tygřího výběru – což je festival, který 

organizují pražští divadelníci a vybírají sem to nejlepší, co se urodilo na amatérské scéně v 

daném roce. Hrát na tomto festivalu v prosinci bylo pro GT Hlinsko velmi prestižní záležitostí, 

hlavně proto, že jsme byli doporučeni porotci z JID Jihlava.  

GT Hlinsko celý školní rok pilně připravovalo festival Artsy Fartsy, ale zvládlo 

i odběhnout do středověku a v pátek 24. 6. na Muzejní noci sehrát feministickou taškařici o 

tom, jak ženy už ve středověku proti mužům bojovati chtěly, ale kterak se to zvrtlo. Tak i letos 

pomohli členové souboru Městskému muzeu a galerii s jejich pěknou akcí: Noc muzeí a školní 

rok 2018/2019 mohl být zakončen již tradičním festivalem ARTSY-FARTSY, který se letos 

konal ve dnech 21. až 23. června 2019. 

 

2. Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří, jehož hlavním účelem je předání maxima potřebných informací 

uchazečům o studium a jejich rodičům nebo zákonným zástupcům, o přijímacím řízení na 

školní rok 2019/2020, se na naší škole uskutečnil ve středu 21. listopadu 2018. 

Návštěvní den se pro zájemce stal příležitostí prohlédnout si samotnou budovu školy, 

poznat širší prostory učeben a laboratoří gymnázia a zúčastnit se bezprostředně i samotné 

dopolední výuky ve škole s možností neformálních pohovorů s našimi současnými studenty a 

učiteli. 

Úvodní část programu připravila výchovná poradkyně paní PaedDr. Dagmar 

Kantůrková, ředitel školy, zástupkyně ředitele a učitelé pak prezentovali přírodovědné 

předměty, humanitní předměty, jazyky, výchovy, učební pomůcky, pokusy, exkurze, úspěchy, 

atd. Mgr. Leszkowová s žáky program pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ obohatila o krátké divadelní 

představení. 

Žákům a jejich rodičům byly předány informace z průběhu a výsledků přijímacího 

řízení na školní rok 2017/2018, uchazeči získali přehled o vzdělávacích programech, učebních 

plánech, o možnostech dalšího rozvoje žáků, o soutěžích, o profesní orientaci a uplatnění 

absolventů, apod.  

Později – 12. prosince 2018 se konal další návštěvní den, tentokrát pro zájemce 

o studium oboru vzdělání Výrobce potravin – mlékař. Vedení Mlékárny v Hlinsku tento 

návštěvní den doplnilo ještě vlastní akcí 28. února 2019, při které pozvalo žáky devátých tříd 

hlineckých základních škol a okolních škol do svých provozů v Hlinsku, ukázalo jim moderní 

zařízení na zpracování mléka a technologii výroby mléčných výrobků. 

 

3. Přípravné kurzy 

Zahajovací schůzky přípravných kurzů na přijímací testy na střední školy z českého 

jazyka a matematiky se v letošním školním roce uskutečnili na DOD 21. 11. 2018 (pro žáky 5. 

tříd proběhl zápis 16. ledna a pro žáky 9. tříd základních škol zápis 17. ledna 2019). Tyto kurzy 

organizuje naše škola s cílem připravit žáky těchto tříd na přijímací testy, jejichž úspěšné 

absolvování je podmínkou pro přijetí na střední školu. Proběhly dvě úvodní schůzky ČJ a M, 

12. února ilustrační testy CERMAT (tzv. přijímačky nanečisto), pak následovaly čtyři přípravné 

schůzky z matematiky a čtyři přípravné schůzky z českého jazyka před centrálně zadávanými testy 

CERMAT v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Na těchto schůzkách naši 

učitelé s žáky rozebírali nejčastější chyby, kterých se dopouštěli v testech nanečisto a kterých 

bylo třeba se vyvarovat při skutečných přijímacích zkouškách v měsíci dubnu 2019. 
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4. Maturitní plesy 

Začátkem roku 2019 proběhly jako každoročně slavnostní studentské maturitní plesy 

obou maturitních tříd naší školy. V Multifunkčním centru v Hlinsku to byl již 73. a 74. 

studentský ples gymnázia. 

Maturanti osmiletého studia třídy 8.A připravili pro hosty svůj ples na pátek 18. ledna 

2019. Třídním učitelem této třídy byl na nižším stupni Mgr. Marian Solčanský a na vyšším 

stupni třídní učitelkou Mgr. Jitka Vacková. Maturanti čtyřletého studia třídy 4.C si uspořádali 

svůj ples v pátek 22. února 2019. Třídním učitelem této třídy byl Mgr. Marian Solčanský. Na 

začátku obou plesů proběhlo tradiční dekorování maturantů slavnostními šerpami a současné 

představení letošních maturantů veřejnosti. Poté následovalo taneční sólo pro maturanty a jejich 

profesory, maturanty a jejich rodiče. O dobrou náladu tanečníků se během obou večerů 

postarala hudební skupina Artur. Taneční improvizace nacvičili a zdařile publiku předvedli 

sami maturanti, představili se ale i členové tanečních klubů. Zpestření pro oba plesy znamenalo 

půlnoční vylosování hlavní části studentské soutěže o ceny, která byla přichystána díky 

sponzorům z Hlinska a okolí. 

 

5. Majáles 2019 

Letošní tradiční Majáles 2019 se uskutečnil ve středu 1. května. Gymnázium K. V. 

Raise v Hlinsku organizuje Majáles více jak dvacet let. Tuto tradiční akci škola pořádá ve 

spolupráci s místním pivovarem Rychtář a využívá jeho areálu v Hlinsku. Program si připravují 

studenti sami, prezentují tak své dovednosti, nápady, schopnost organizace, spolupráce… 

Májové oslavy byly po druhé hodině odpoledne zahájeny tradičně průvodem studentů 

v maskách od budovy školy na hlavní hlinecké náměstí před radnici. Zde byli studenti přivítáni 

starostou města Hlinska panem Miroslavem Krčilem DiS a vtipně představeny veřejnosti 

RNDr. Hynkem Vojancem. Dále průvod pokračoval po nábřeží Chrudimky k Tylovu náměstí, 

ulicí Blatenskou a Resslovou se přemístil do areálu pivovaru. 

Do svého bohatého programu studenti zařadili prvky tradiční i úplné novinky – volba 

krále a královny Majálesu (v těchto rolích Filip Weber a Lucie Drahošová ze 4.C), pasování 

studentů prvních ročníků, poprava maturitní smůly. Hry pro malé děti se sladkými odměnami 

zajistili studenti třídy 2.C. Hudební produkce se ujaly a návštěvníkům se líbily hudební skupiny 

(ve kterých působí někteří naši současní studenti i absolventi) RAISŮV TVAROH, 

DAYDREAMS, ONLY TWO, NEZZBAND. Majálesové veselí ve večerních hodinách 

pokračovalo hudebním programem skupiny ARTUR. Sešlo se mnoho návštěvníků, kteří se 

zájmem sledovali průvod a celý program si užívali společně se studenty a učiteli. Program 

letošního Majálesu byl korunován večerním ohňostrojem, který rozzářil potemnělou oblohu. 

V soutěži kolektivních masek zvítězila třída 7.A s maskou „DISNEY LAND“, na 

druhém místě byla třída 1.A s maskou „TURISTÉ“ a třetí se umístili žáci třídy 3.A s maskou 

na téma „APLIKACE V MOBILU“. V kategorii jednotlivců byla jako nejlepší vyhodnocena 

učitelskou porotou maska „SNĚHURKA“ Matěje Plíška ze třídy 7.A. Druhé místo získal 

Vladimír Seifert ze třídy 5.A se svojí maskou „RAKETA“ a cenu za třetí místo obdrželi Dan 

Vávra a Tomáš Chmelík  ze 7.A se svou maskou „ELSA A ANNA“.  

Soutěže pro malé děti dotované sladkými cenami se mohly uskutečnit díky našim 

sponzorům, hlavně Unii rodičů při gymnáziu, Mlékárně Hlinsko, Jednotě Hlinsko a Minibazaru 

Hlinsko. 

 

6. Výstava výtvarných prací 

Další již 28. ročník výstavy výtvarných prací žáků naší školy byl letos zahájen 

slavnostní vernisáží v pondělí 3. června 2019. V předchozím týdnu připravili studenti školy pod 

vedením profesorky výtvarné výchovy paní Mgr. Jany Pospíšilové v učebnách v přízemí 

budovy školy panely s vystavenými výtvarnými pracemi a prostory potřebné pro instalaci 
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výstavy a pro samotnou vernisáž. Výstava každoročně představuje velkou škálu výtvarných 

technik, představuje to nejlepší, co se během školního roku studentům ve výtvarné výchově 

podařilo vytvořit. Mnozí studenti svými pracemi prokazují svůj mimořádný talent a řada prací 

byla oceněna i ve výtvarných soutěžích. Jejich seznam je uveden v přehledu úspěchů žáků naší 

školy za uplynulý školní rok. 

Úvodní slovo na vernisáži výstavy pronesla Mgr. Jana Pospíšilová. Kulturní program 

i letos obstarali žáci naší školy pod vedením PaedDr. Jany Malinové, která vyučuje hudební 

výchovu. Výtvarné práce studentů si mohla hlinecká veřejnost a žáci základních a mateřských 

škol z Hlinska a okolí prohlédnout od 3. června do 7. června 2019. 

 

7. Zlatý Ámos 

Ve školním roce 2018/2019 proběhl 26. ročník soutěže o nejoblíbenějšího učitele – 

Zlatý Ámos. Třída 7. A přihlásila do soutěže třídní učitelku Mgr. Elišku Vokáčovou. Regionální 

kolo se konalo v budově Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci. 

Zážitkem pro doprovázející žáky (Čepešová, Wilderová, Plíšek) byla také prohlídka sídla horní 

komory s doprovodem pracovnice Senátu. Pro regionální kolo v Praze si žáci připravili její 

krátké představení ve formě básně, kterou vtipně doplnil Matěj Plíšek v roli němého mima. 

Eliška Vokáčová se stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje a spolu se dvěma učiteli 

postoupila do semifinále, kde se s dalšími patnácti kolegy utkala o postup do finále 

v Zrcadlovém sále MŠMT v Praze. 

Když Mgr. Eliška Vokáčová 6. března 2019 do finále s šesti účastníky postoupila, do 

Prahy ji doprovázela celá třída pod dohledem Mgr. Tomáše Paděry a PaedDr. Dagmar 

Kantůrkové. První místo ve finále dne 28. března 2019 sice nezískala, ale fandila jí celá škola. 

V květnu Mgr. Elišce Vokáčové a třem žákům 7. A na Krajském úřadě v Pardubicích poděkoval 

za reprezentaci a práci radní pro školství Mgr. Bohumil Bernášek. 

 

i) Inspekční činnost prováděná ČŠI 

 

Dopisem náměstka ústředního školního inspektora ze dne 15. června 2018 bylo naší 

škole oznámeno, že byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude na podzim roku 2018 

provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému 

elektronického testování InspIS SET. 

Naší školy se týkalo ověřování výsledků žáků osmého ročníku základních škol 

a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií (u nás třídy 3.A), a to v oblasti přírodovědné 

gramotnosti. Cílem zjišťování výsledků ve vzdělání bude poskytnout žákům, jejich zákonným 

zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci 

o výsledcích vzdělávání. Zjišťování výsledků ve vzdělávání bylo provedeno dne 20. listopadu 

2018. Testování žáků proběhlo v pořádku bez technických komplikací. Z třídy 3.A vyplnilo 

zadané testy celkem 24 žáků, jejich průměrná úspěšnost byla 53,0 %. Celorepublikové výsledky 

ukazují, že úspěšnost 0-20 % mělo 5 % škol, úspěšnost 21 – 40 % mělo 42 % škol, úspěšnost 

41 – 60 % mělo 36 % škol, úspěšnost 61 – 80 % mělo 15 % škol a úspěšnost 81 – 100 % mělo 

1 % škol.    
 

j) Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření naší školy jsou uvedeny v následující Výroční zprávě 

o hospodaření školy za rok 2018, kterou vypracoval ředitel školy ve spolupráci s hlavní účetní. 
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Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, 

Hlinsko, Adámkova 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva  

o hospodaření za rok 2018 
 

 

 

 
 

 

 

Vypracovali:  RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy 

 Alice Novotná, hlavní účetní 

 

 

 

 

  
 

V Hlinsku dne 15. května 2019 
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I. Hospodářský výsledek za předcházející rok 2017 (v Kč): 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti +186,96 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

II. Příjmy školy (v Kč): 

 

1. Úřad práce 126.017,--  Kč 

2. Dotace od MŠMT 15.572.142,--  Kč 

3. Dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje 2.081.810,29 Kč 

4. Platby za tělocvičny 181.111,--  Kč 

5. Pronájem učebny, bufet  2.000,--  Kč 

7. Ostatní  167.183,30 Kč 

8. Pronájem bytu, energie – služební byt 40.275,11 Kč 

9. Příjem z investičního fondu, rezervního fondu 360.201,--  Kč 

10. ÚZ 33038, 33065, 33049 60.598,--  Kč 

11. Podpora oboru Výrobce potravin – Mlékař 1.620.336,-  Kč 

12. Dotace EU – Šablony I 110.098,-  Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem 20.321.771,70 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

III. Výdaje školy (v Kč): 

 

A. Neinvestiční přímé výdaje: 

1. Náklady na platy  11.238.958,--  Kč 

2. ÚZ – platy 44.557,--  Kč 

3. OON 54.000,--  Kč 

         - tělocvična 181.686,--  Kč 

         - Úřad práce 94.350,--  Kč 

4. Zdravotní a sociální pojištění ÚZ 3.854.754,--  Kč 

 - tělocvična  55.438,--  Kč 

         - Úřad práce 32.080,--  Kč 

5. FKSP 227.558,--  Kč 

6. Zákonné pojištění 51.120,--  Kč 

7. DVPP, EU, školení zaměstnanců 16.309,--  Kč 

8. Učebnice  28.100,35 Kč 

9. Učební pomůcky, knihy, časopisy 67.531,02 Kč 

10. Ochranné pomůcky 2.469,--  Kč 

11. Cestovné 82.704,--  Kč 

12. Ostatní, soc. náklady – DNP, zdrav. prohl. zam. 27.932,--  Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem 16.059.546,37 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

B. Provozní výdaje: 

1. Služby 463.713,32 Kč 

2. Energie 414.003,74 Kč 

3. DHIM, kancelářský papír, všeobecný materiál 209.133,19 Kč 
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4. Odpisy 444.870,--  Kč 

5. Stravování žáků 327.951,--  Kč 

6. Opravy  1.051.491,35 Kč 

7. Ostatní (stipendia, bankovní poplatky, turnaj, atd.) 26.938,--  Kč 

8. Maturity 14.582,--  Kč 

9. Nový obor – Výrobce potravin (Mlékař) 1.184.495,--  Kč 

10. Čerpání – Šablony I 110.098,--  Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem 4.247.275,60 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Výdaje školy celkem 20.306.821,97 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rekapitulace: 

 

Příjmy za rok 2018 20.321.771,70 Kč 

Výdaje za rok 2018 20.306.821,97 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (hrubý) + 14.949,73 Kč 

Transferový podíl 14.125,30 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 824,43 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

IV. Hospodaření fondů v roce 2018: 

 

1. Fond rozvoje investičního majetku (FRIM) 

Příjmy (v Kč): 

 Převod z roku 2017 508.920,25 Kč 

 Odpisy v roce 2018 444.870,--  Kč 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Příjmy celkem 953.790,25 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Výdaje (v Kč): 

 Nařízený odvod 213.000,-- Kč 

 Čerpání dotace 0,-- Kč 

 Opravy 628.216,-- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Výdaje celkem 841.216,-- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zůstatek k 31. prosinci 2018 112.574,25 Kč 

 

 

2. Fond odměn 

Příjmy (v Kč): 

 Příjmy (převod z roku 2017)  4,-- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Celkem 4,-- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zůstatek k 31. prosinci 2018 4,-- Kč 

 

3. Fond rezerv 

Stav k 1. lednu 2018 5.078,47 Kč 

Příděl ze zlepšeného HV 186,96 Kč 

Převod – nevyčerpané Šablony I 308.805,20 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Příjmy celkem 314.070,63 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Výdaje (v Kč): 0,-- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zůstatek k 31. prosinci 2018 314.070,63 Kč 

 

4. FKSP 

Příjmy (v Kč): 

 Stav k 1. lednu 2018 106.261,07 Kč 

 Příjem ze mzdového fondu  244.876,--  Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Příjmy celkem 351.137,07 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výdaje (v Kč): 

 Stravné  105.986,--  Kč 

 Rekreace, letní tábory 76.030,--  Kč 

 Dary k výročí 12.000,--  Kč 

 Různé 14.800,--  Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Výdaje celkem 208.816,--  Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zůstatek k 31. prosinci 2018 142.321,07 Kč 

 

 

V. Kontroly hospodaření v roce 2018: 

 

V roce 2018 na naší škole působil jako interní auditor Ing. Jaroslav Čermák. Pro tento rok 

vypracoval vnitřní auditor ve spolupráci s vedením školy plán vnitřního auditu.  V souladu 

s tímto plánem byly provedeny čtvrtletní vnitřní audity s následujícími tematickými okruhy: 

1. čtvrtletí (audit finanční): 

- Ověření údajů vykázaných ve finančních, účetních a statistických výkazech Gymnázia 

K. V. Raise v Hlinsku k 31. 12. 2017 a to zda věrně zobrazují majetek, zdroje jeho 

financování a hospodaření s ním. Dodržování vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., v platném 

znění, o účetních záznamech v technické formě, plnění závazných ukazatelů daných 

finanční vztahem na rok 2017 Dodržování vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, 
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kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní 

jednotky. Plnění Českých účetních standardů platných pro rok 2017. 

- Kontrola vypracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol podle § 32 vyhlášky 

číslo 416/2004 Sb., v platném znění. 

- Kontrola podkladů pro vypracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 

za rok 2017. 

2. čtvrtletí (audit systémů): 

- Audit efektivnosti používaných informačních systémů školy. 

- Ověření plnění doporučení interního auditu z roku 2017 i minulých let. 

- Upřesnění vytypovaných rizik z hlediska plnění výsledku hospodaření.   

- Návrh rozpočtu školy na rok 2018. 

3. čtvrtletí (audit výkonu): 

- Výběrovým způsobem zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných 

veřejných prostředků se zaměřením na ty náklady, kde došlo k podstatnému zvýšení 

oproti srovnatelné skutečnosti minulých let. 

4. čtvrtletí (audit systémů): 

- Audit problematiky závodního stravování zaměstnanců Gymnázia K. V. Raise a SOU 

v Hlinsku z hlediska právního a účetního. 

- Kontrola plnění opatření interního auditora z roku 2018. 

K jednotlivým návrhům doporučení interního auditora k odstranění případných zjištěných 

nedostatků, které jsou uvedeny v příslušných čtvrtletních zprávách o zjištěních z vykonaného 

auditu, přijímá ředitel školy příslušná písemná opatření. V těchto konkrétních opatřeních jsou 

uvedeny zodpovědné osoby za jejich realizaci včetně termínů jejich splnění. 

Další kontroly: 

Dne 15. března 2018 byla na naší škole provedena řádná kontrola na úseku odboru 

majetkového, správního řádu a investic. Předmětem kontroly byly: kontrola stavu nemovitého 

majetku a způsobu jeho využití, kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření 

jeho potřebnosti, kontrola stavu kapacity ubytovacích zařízení, kontrola evidence nemovitého 

majetku a kontrola podkladů pro daň z nemovitých věcí. Protokol z této kontroly č. 16/2018 ze 

dne 31. května 2018 konstatuje ve svých zjištěních, že závady nebyly shledány. 

Dne 27. září 2018 byla zřizovatelem školy vykonána další průběžná veřejnosprávní kontrola 

na úseku čerpání prostředků na přímé náklady na vzdělávání v roce 2018. Předmětem této 

kontroly bylo čerpání prostředků přidělených ze státního rozpočtu na přímé náklady na 

vzdělávání v roce 2018 a dodržení účelovosti při čerpání těchto prostředků. I protokol z této 

kontroly č. OE/4/2018 ze dne 1. října 2018 konstatuje, že nedostatky nebyly shledány. 

VI. Účetní výkazy: 

 

Všechny účetní doklady a příslušné účetní výkazy jsou uloženy ve spisovně školy, kopie 

účetních výkazů jsou dále poskytovány i odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje 

v Pardubicích. 
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VII. Zpráva o použití prostředků na DVPP: 

 

Přehled jednotlivých akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se 

uskutečnily v roce 2018: 

 

Projekt Šablony I: 

 

Datum: Jméno: Název akce: Místo: Předmět: Cena: 

březen 
Solčanská 

 
Efektní experimenty v chemii Praha Ch 1.600,-- 

září  
Paděra 

 
Finanční plánování rodiny Brno ZSV 1.560,-- 

září 
Solčanský 

 
Čína a Indie Praha Z 1.560,-- 

září 
Solčanský, 

Mücksteinová 
Paraziti lidí Brno Bi 3.120,-- 

září Nováková 
Profesní průprava zástupkyně 

ředitele 
Pardubice ZŘ 2.500,-- 

září 
Freiová 

 
12x Metodik prevence Pardubice MP 5.293,-- 

  

 
Celkem 

  
15.633,-- 

 

Škola: 

 

leden 
Krupičková 

 
Studená válka Brno D 1.560,-- 

únor 
Dvořáček, 

Adámková 
GDPR Hlinsko  1.800,-- 

květen 
Kantůrková, 

Malinová 
Výuka reálií v ruském jazyce 

Hradec 

Králové 
RJ 1.440,-- 

červen 
Pospíšilová 

 
Inovace ve výtvarné výchově Praha VV 1.200,-- 

září Bureš Konference anglického jazyka 
Hradec 

Králové 
AJ 1.190,-  

říjen 
Vokáčová, 

Freiová 

Celostátní setkání učitelů 

matematiky 
Pardubice M 4.400,-  

  

 
Celkem 

  
11.590,-- 
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k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Dvakrát do roka jsou to studenti z New York University, kteří v rámci svého 

semestrálního studijního pobytu v Praze přijíždějí do Hlinska. Návštěvu s žáky organizuje Mgr. 

Leszkowová. Studenti NYU se účastnili výukových hodin anglického jazyka a dalších aktivit, 

poznávali své vrstevníky z Hlinska a okolí a následně strávili víkend v rodinách hlineckých 

partnerů. Hlinsko a naši školu také navštívila švédská střední škola Broskolan. O žáky a jejich 

učitele se postarala Mgr. Bálková se třídou 5. A. 

Gymnázium je zapojeno do mezinárodního programu sítě přidružených škol ASPnet 

při organizaci UNESCO se sídlem v Paříži. Každoročně jsou připraveny příslušné aktivity 

spadající do rámce určeného naším členstvím v síti škol. Škola se pravidelně účastní výročního 

zasedání škol ASPnet. Bylo rozhodnuto o tom, že další 24. zasedání Valné hromady Sítě 

přidružených škol UNESCO se bude konat v září 2018 v Hlinsku. 

Ve školním roce 2018/2019 se toto jednání v Hlinsku uskutečnilo. Ve dnech 24. září 

a 25. září 2018 byla hostitelem všech delegátů naše škola – Gymnázium K. V. Raise a Střední 

odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 – ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí ČR 

a Českou komisí pro UNESCO. Místem setkání bylo díky spolupráci školy s vedením Města 

Hlinska velmi reprezentativní městské Multifunkční centrum na Adámkově třídě v Hlinsku. 

Tohoto 24. setkání se účastnila i řada významných hostů – radní pro školství Pardubického 

kraje Mgr. Bohumil Bernášek, starosta města Hlinska pan Krčil, zástupci Ministerstva zahraničí 

ČR, atd. Učitelé a žáci se pod vedením RNDr. Dvořáčka a RNDr. Dvořáčkové, kteří školu na 

těchto zasedáních pravidelně reprezentují, snažili být dobrými hostiteli. 

Byly zde prezentovány aktivity škol včetně našeho gymnázia tematicky zaměřené na 

sté výročí založení Československé republiky a sport jako prostředek podpoře vzdělávání, 

zdraví, rozvoje a míru. Na další školní rok byla stanovena a odsouhlasena témata – 

„Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel“, „Mezinárodní rok umírněnosti“ a „Mezinárodní 

rok periodické soustavy prvků“.  

V letošním školním roce také pokračovala spolupráce s organizací neziskových aktivit 

– Centrem Narovinu. Pravidelným dobrovolným finančním příspěvkem našich studentů 

a zaměstnanců školy se podílíme na pomoci žákyni v africké Keni, které zajišťujeme 

financování jejího studia a pojištění. Adoptovanou holčičkou je čtrnáctiletá Naomi Wangui 

Kuria, se kterou písemně anglicky komunikovali hlavně stejně staří žáci.  

 

 

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

Škola v uplynulém školním roce spolupracovala s Evropským vzdělávacím centrem 

v Hradci Králové. Cílem této spolupráce je příprava našich žáků pro následné složení 
mezinárodně uznávaných zkoušek ze znalostí anglického jazyka FCE. FCE je mezinárodně 

certifikovaná zkouška, která je zaměřená na obecnou angličtinu a prověřuje receptivní řečové 

dovednosti. V průběhu školního roku probíhaly na škole přípravné kurzy, zkoušky FCE 

nanečisto a někteří žáci prošli ostrými zkouškami – mezinárodně uznávaný jazykový certifikát 

z angličtiny získali. 

Mgr. Jana Bálková je zkušební komisařkou další mezinárodně certifikované zkoušky 

BUSINESS. I v letošním školním roce v měsíci dubnu 2019 zkoušela studenty na Obchodní 

akademii v Praze.  
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m) Projekty financované z cizích zdrojů 
 

Nejvýznamnějším naším projektem financovaným z cizích zdrojů v současné době se 

stal projekt „Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří“. 

Jeho příprava započala již na začátku roku 2016, kdy byl zpracován projektový (investiční) 

záměr. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří fyziky, 

chemie a modernizace vybavení učeben biologie, dvou učeben výpočetní techniky a dvou 

učeben pro výuku matematiky, které budou sloužit i pro výuku deskriptivní geometrie.  

Cílem záměru je zvyšování kvality odborného vzdělávání, včetně posílení jeho 

relevance pro trh práce. Mělo by dojít ke zkvalitnění výuky a zlepšení přírodovědných 

a matematických dovedností, zdokonalení práce s IT technologiemi a dovedností v oblasti 

fyziky a chemie. Předpokládané investiční výdaje dosahují částky cca 8,3 milionu korun. 

V průběhu roku 2016 byla na náklady zřizovatele – Pardubického kraje zpracována prováděcí 

projektová dokumentace výše uvedeného projektu, bylo rozhodnuto o doplnění projektu o část 

realizující celkovou přestavbu počítačové sítě školy a zajištění vysoce kvalitní konektivity 

školy. Toto doplnění představuje navýšení investičních nákladů v řádu dalších statisíců korun. 

Projektový záměr byl schválen zřizovatelem a v průběhu roku 2017 bylo vyhlášeno výběrové 

řízení na zhotovitele stavby. Toto řízení vyhrála firma Háněl Proseč. Samotná realizace 

stavebních úprav byla zahájena začátkem měsíce listopadu 2017, ukončena koncem měsíce 

března 2018. V první polovině roku 2018 byla provedena výběrová řízení na dodavatele 

výpočetní techniky a učebních pomůcek a dodavatele školního nábytku. V podzimních 

měsících roku 2018 byla provedena montáž nové počítačové sítě s příslušenstvím firmou 

Autocont. Současně se postupně realizovaly dodávky nového nábytku do rekonstruovaných 

učeben a kabinetů předmětů chemie a fyzika a pracovníci firmy ALKA Holding Chotěboř 

instalovali tento nábytek. Nejsložitější byla instalace technologií do laboratoří chemie a fyziky. 

Oficiální předání učeben bylo ke konci roku 2018. 

 Dalším projektem financovaným z cizích zdrojů je projekt Šablony pro střední školy 

2017-2019. Tento projekt je součástí programu č. 02 Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání a spadá pod číslo výzvy 02_16_035 Výzva pro podporu škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní 

ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha). Projekt je zaměřen na jedno 

z témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků 

a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Cílovou skupinou jsou 

pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků. Celková 

požadovaná částka na projekt je 765.412,-- Kč, jeho předpokládaná realizace probíhala až do 

konce školního roku 2018/2019. V průběhu tohoto školního roku se postupně uskutečňovaly 

vzdělávací kurzy a školení pro učitele, úspěšně byly využity šablony spojené se zapojením 

odborníků z praxe do výuky a šablony s tandemovou výukou realizovanou na škole. Dále se 

realizovaly i aktivity spojené s podporou žáků ohrožených školním neúspěchem. Ke konci 

školního roku 2018/2019 byly připraveny materiály potřebné k vypracování žádosti o dotaci 

v následném projektu v této oblasti vzdělávání učitelů naší školy – Projektu Šablony II. 
 Projektem úspěšně realizovaným ve školním roce 2018/2019 byl projekt Gymnázium 

K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko – multimediální učebna zeměpisu a geologie 

číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007960. Tento projekt byl navázán na výzvu Místní akční 

skupiny Hlinecko, z.s. – IROP – Vzdělávání a rozvoj osobnosti. Celková dotace na projekt byla 

988.842,- Kč při spoluúčasti školy ve výši 49.442,- Kč. Od začátku školního roku 2019/20120 

již nově vybavená učebna zeměpisu a geologie slouží svému účelu. 
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 Naše škola přistoupila také na nabídku zřizovatele školy ke spoluúčasti na dalším 

projektu realizovaném v rámci Pardubického kraje. Jedná se o projekt Implementace Krajského 

akčního plánu Pardubického kraje“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527. 

V rámci tohoto projektu škola uzavřela Smlouvu o spolupráci s Regionální rozvojovou 

agenturou Pardubického kraje. Tato organizace zajišťuje konkrétní financování a nákup dalších 

učebních pomůcek. Dále financuje společné aktivity učitelů naší školy s učiteli vybraných 

základních škol našeho regionu při přípravě a realizaci společných projektových dnů pro žáky 

základních škol s cílem pozitivní motivace žáků při zodpovědné volbě jejich dalšího profesního 

zaměření.  

  

n) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery 
 

Odborová organizace: 

Na škole odborová organizace není založena. Záležitosti související s kompetencí 

případné odborové organizace jsou projednávány a schvalovány na schůzích a poradách 

pracovníků školy (jedná se hlavně o zásady hospodaření s prostředky FKSP, schvalování 

ročního rozpočtu FKSP, platové a personální záležitosti atd.). 

 

Úřad práce: 

Spolupráce s Úřadem práce je realizována formou besed našich studentů s pracovníky 

tohoto úřadu. Cílem besed je v první řadě seznámení studentů připravujících se k maturitě se 

strukturou, organizací a náplní práce této státní organizace. Dále se studenti seznamují 

s potřebnými informacemi a úředními postupy při jejich případném kontaktu s úřadem. Neméně 

důležitou částí besedy je i informování o aktuální situaci na trhu práce v Pardubickém kraji, což 

by mělo maturantům pomoci i při odpovědné volbě svého studijního oboru při následném studiu 

na vysokých školách. Zájem na této spolupráci mají všichni vyučující ze společensko-vědní 

předmětové komise. 

Další významnou oblastí spolupráce s Úřadem práce v Chrudimi je poskytování dotace 

– zajištění prostředků pro financování platu pomocného pracovníka VPP, v jehož popisu práce 

je ochrana a zajištění osob, pořádku a majetku (dle rozpisu dodržoval službu u vchodu do 

budovy školy, kontroloval cizí osoby vstupující do objektu školy, apod.). Od září 2018 do konce 

června 2019 škola touto cestou získala finanční prostředky na jeho plat. 

  

Školská rada: 

Školská rada při Gymnáziu K. V. Raise a Středním odborném učilišti v Hlinsku 

pracovala od 1. ledna 2018  a celém školním roce 2018/2019 ve složení: předsedkyní je paní 

Jitka Picková zastupující rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky, paní Kamila Burešová – 

zastupující Pardubický kraj a paní PaedDr. Jaroslava Hladíková zastupující pedagogické 

pracovníky školy.  

Na svých zasedáních školská rada projednává záležitosti, které spadají do její 

kompetence podle příslušné legislativy. Projednává a schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy 

za příslušné období, projednává průběh a výsledky přijímacího řízení na gymnázium, 

projednává výsledky maturitních zkoušek našich studentů, úspěchy našich žáků v různých 

soutěžích a předmětových olympiádách, hodnotí efektivnost různých projektů gymnázia, 

zajímá se o průběh rekonstrukcí školních budov a vybavení školy, atd. 

 

Město Hlinsko: 
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Spolupráce s Městem Hlinskem a s Městským úřadem v Hlinsku se uskutečňovala 

v průběhu celého školního roku. Gymnázium se na podzim 2012 stalo řádným členem Místní 

akční skupiny Hlinecko a ředitel školy je členem představenstva této organizace. Podílíme se 

na přípravě základních dokumentů MAS a účastníme se akcí pořádaných pod její patronací. 

Ředitel školy je také předsedou řídícího výboru MAP – orgánu, který je pověřen přípravou 

místního akčního plánu. Tento plán je nutnou podmínkou pro účast a čerpání případných dotací 

EU v následujícím období několika let.  

Spolupráce s městským úřadem dále využíváme při organizování tradičního Majálesu, 

který se každoročně koná 1. května. Společně s městským úřadem pořádáme i slavnostní 

předávání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách hlinecké radnice (proběhlo ve 

středu 29. května). Společně s městským úřadem a s vedením Multifunkčního centra v Hlinsku 

připravujeme i organizaci a průběh mezinárodního studentského divadelního festivalu ARTSY-

FARTSY (letošní ročník se uskutečnil koncem června 2019), maturitních plesů. A v tomto 

školním roce i na organizaci 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol 

UNESCO v ČR. 

Významnou oblastí spolupráce s Městem Hlinskem se stalo udržení a propagace oboru 

vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin se specializací Mlékař, který byl otevřen předchozí 

školní rok. Představitelé města se podílí na udržení skupiny mlékáren z oblasti Českomoravské 

vrchoviny – Mlékárny Hlinsko, a.s., mlékárny Moravia Lacto a.s. Jihlava, mlékárny Savencia 

Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Přibyslav a Mlékárny Polná spol. s r.o. – mlékáren, které 

mají zájem na fungování nového oboru, spolufinancují ho a zajišťují praktickou přípravu žáků 

v předmětu Odborný výcvik ve svých provozech. Město Hlinsko ze svých prostředků dokončilo 

v Máchově ulici prostory pro případné ubytování zájemců o studium oboru, kteří by přicházeli 

ze vzdálenějších oblastí Českomoravské vrchoviny. 

Městské muzeum Hlinsko 

GT Hlinsko – divadelní soubor při Gymnáziu K. V. Raise a toho si studenti také 

dostatečně váží, spolupracoval i v tomto školním roce s Městským muzeem a galerií Hlinsko. 

Městské muzeum a galerie Hlinsko se studentským divadelním souborem koncem ledna v sálu 

muzea společně uvedlo zkrácenou verzi divadelní přednáškové koláže o uplynulých sto letech 

naší republiky. Představení se jmenovalo – 100: Velké cíle X plné žaludky. V představení 

nechyběl humor, nadsázka a zajímavé historické souvislosti. Divadelní večer se uskutečnil 

v pátek 25. ledna. 

Také MUZEJNÍ NOC si v Hlinsku získává oblibu a stává se pevným bodem na mapě 

hlineckého kulturního dění. Po veleúspěšném loňském programu, věnovaném období 

Rakouska-Uherska, jsme se ponořili hlouběji do historie – do středověku. Studentský divadelní 

soubor opět pomáhal s organizací, průvodem od gymnázia a divadelními vstupy. 

Soubor lidových staveb Vysočina 

Spolupráce se Souborem lidových staveb Vysočina již trvá řadu let a odehrává se 

v množství aktivit. V rámci vzájemných vztahů organizujeme pro Vysočinu například kulturní 

vystoupení divadelního spolku GT Hlinsko na Veselém Kopci nebo v prostorách historických 

chaloupek na hlineckém Betlémě. Náměstíčko a přilehlé uličky hlineckého Betléma jsou také 

využívány pro realizaci některých aktivit doprovázejících divadelní festival ARTSY-FARTSY, 

jako jsou různé workshopy pro naše studenty a ostatní hlineckou mládež, či představení 

netradičních performací. Žáci třídy 3. C pomohli i s organizací průvodu dětských maškar 

(rozloučení s masopustem v úterý 5. 3. 2019). 

Hlinecký Betlém – chaloupky s expozicemi  Souboru lidových staveb Vysočina – si 

v září tohoto školního roku prohlédli i účastníci 24. zasedání Valného shromáždění Sítě 

přidružených škol UNESCO v ČR, které organizovalo naše gymnázium. Účastníkům se 

věnovala etnografka PhDr. Ilona Vojancová, která také velice obohatila program zasedání 
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o přednášku Masopust – jedinečnost zapsanou v seznamu nemateriálního kulturního 

dědictví UNESCO. 

FOKUS Vysočina 

 Fokus Vysočina je dobrovolným spolkem občanů, jehož posláním je podporovat lidi 

s různým handicapem. Spolku pomáhají i někteří naši žáci vyššího gymnázia, kterým není osud 

lidí s handicapem lhostejný. 

Také žáci třídy 1. A se s nejen tímto sdružením začátkem října pod vedením Mgr. Diany 

Mücksteinové seznámili. Zúčastnili se 13. ročníku prezentace neziskových organizací 

v mikroregionu Hlinsko „TADY NEZISKOVKY“, které dobrovolnické centrum za podpory 

města organizuje. 

Global Education Initiative z.s. 

Ve školním roce vznikla nová spolupráce mezi Global Education Initiative z.s., 

hlineckými firmami a hlineckým gymnáziem zastoupeným výchovnou poradkyní PaedDr. 

Dagmar Kantůrkovou. Jejich snahou je, aby se mladí a vzdělaní lidé vraceli zpět do zdejších 

firem a zapojili se do kulturního a sportovního života města Hlinska (o rozvoj regionu). 

První vlaštovkou bylo 8 stáží žáků třetích ročníků v místních firmách – Příhoda s.r.o., AK Judr. 

Martin Pavliš a MIAS OC s.r.o. Firmy si žáky pochvalovaly a nabídly jim spolupráci v době 

hlavních prázdnin. 

Institute H21 Karla Janečka – Středoškolské Pébéčko 

Hlinecké gymnázium se jako první střední škola v ČR ve spolupráci s Institute H21 

Karla Janečka pustilo do Středoškolského Pébéčka. Obecně studenti navrhují projekty 

zkvalitňující školní prostředí, tj. hmotná vylepšení, nebo projekty zlepšující atmosféru ve škole: 

společné akce, kurzy nebo aktivity, jejichž cílem je stmelit kolektiv. Navrhovatelé musejí 

respektovat stanovená pravidla. Pravidla si, při dodržení některých základních principů, vedení 

školy stanovuje samo. Projekty, které studenti navrhnou, podléhají schválení. Realizovatelnost 

projektů určuje vedení školy, ale Středoškolské Pébéčko staví most mezi studenty a vedením 

školy. 

Realizační tým tohoto školního roku (Šárka Čečetková, Štěpán Pavliš a Dušan Kastner pod 

vedením p. Kantůrkové) se naučil základy projektového řízení, komunikaci, vedení týmu, práci 

s dobrovolníky, zvládání stresu, apod. Vítězným se stal projekt na třídění odpadků Radka 

Dostála (8. A) a finanční prostředky na realizaci projektu věnovala Global Education Initiative 

z.s. 

 

o) Ostatní 
 

 

1. Úspěchy žáků školy v soutěžích a olympiádách 

Následující seznam uvádí pouze nejvýznamnější umístění našich studentů 

v předmětových soutěžích a olympiádách okresní, regionální a celostátní úrovně, případně 

umístění v celostátně vyhlašovaných přehlídkách. 

Předmětová komise českého jazyka a latiny: 

Olympiáda v českém jazyce 
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Naši studenti slavili následující úspěchy v mateřském jazyce: 

I. kategorie: – školního kola se účastnilo celkem 15 soutěžících, ze školního kola postoupili 

 – Jiří Nevole (4.A) obsadil 11. místo v okresním kole (Chrudim, 27 soutěžících) 

– Daniela Horáková (3.A), obsadila 23. místo v okresním kole 

II. kategorie: – školního kola se účastnilo celkem 35 soutěžících, ze školního kola postoupily 

– Zdeňka Nováková (4.C) a obsadila 1. místo v okresním kole (17 

soutěžících) s postupem do krajského kola, kde skončila na 8. místě 

– Eliška Rychtecká (3.C), obsadila 4. místo (první náhradník pro krajské kolo) 

– Michaela Kropáčková (6.A), obsadila 7. místo 

Olympiáda v latinském jazyce (CERTAMEN LATINUM) 

– školního kola se účastnilo celkem 14 soutěžících 

– Radek Bříza (4.C) obsadil 1. místo a Leoš Benák (4.C) obsadil 2. místo ve 

školním kole kategorie A, postoupili do zemského kola soutěže v Praze, ve 

kterém 

– Radek Bříza obsadil 29. místo 

– Leoš Benák obsadil 33.–34. místo 

Literární soutěž „Hlinecký hrneček“ 

(15. ročník literární soutěže, v porotě hodnotila také vyučující českého jazyka 

PaedDr. Jaroslava Hladíková, vyhlášení výsledků v Městské knihovně Hlinsko, 

téma: Můj život s reklamou) 

– z nižšího gymnázia (II. kategorie) se soutěže zúčastnily – z 1.A: Alžběta 

Ficková, Nikola Myšková, Adriana Sockelová, Anna Vomelová 

– z vyššího gymnázia (III. kategorie) se soutěže zúčastnily – z 5.A: Markéta 

Klaudingerová, Ema Leszkowová, Katherine Špačková, Lucie Uchytilová, Julia 

Vokálová, z 2.C: Tereza Stehnová, z 3.C: Tereza Kosová, Pavlína Tichá, z 4.C: 

Lucie Drahošová, Zdeňka Nováková 

– Tereza Kosová obsadila 1. místo, Pavlína Tichá 2. místo a Lucie 

Drahošová 3. místo 

Další literární soutěže 

– Soutěž o nejlepší esej – soutěž vyhlášená Katedrou filozofie Univerzity 

Pardubice (téma: Je náboženství nepostradatelnou součástí života, nebo se 

bez něho můžeme obejít?) – účast Zdeňka Nováková (4.C) 

– Pardubický pramínek – 25. ročník literární soutěže na téma O čem nejraději 

sním  – zúčastnila se Zdeňka Nováková (4.C) a získala čestné uznání 

– Memoriál Hany Greenfieldové – XXV. ročník literární soutěže na téma 

Jsem tu bez rodiny – zúčastnila se Anna Kotíková (6.A) 

– Literární soutěž v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme 

s knihou na téma Paměť a vzpomínky aneb Skutečný příběh, který mě zaujal 

– zúčastnila se Zdeňka Nováková (4.C) a Eliška Talácková (2.C) 

– Literární soutěž o nejlepší překlad – soutěž vyhlášená v rámci 

mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 
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2019 – soutěže se zúčastnily žákyně Anna Kotíková (6.A) a Michaela 

Kropáčková (6.A) 

Předmětová komise cizích jazyků: 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

V okresním kole konverzační soutěže se naši studenti rozhodně neztratili, o tom svědčí 

následující přehled: 

– kategorie 1B (nepostupová soutěž): 

– Michaela Moučková (2.A) – získala v okresním kole 1. místo 

– Jiří Šulc (2.A) – získal v okresním kole 6. místo 

– kategorie 2B: 

– Eva Groulíková (3.A) – obsadila v okresním kole 3. místo 

– Diana Havlová (4.A) – obsadila v okresním kole 4. místo   

– Adéla Bodláková (3.A) – obsadila v okresním kole 6. místo 

– kategorie 3A: 

– Jakub Ducheček (2.C) – obsadil 3. místo v okresním kole a 10. místo 

v krajském kole v Pardubicích 

– Matěj Plíšek (7.A) – obsadil 4. místo v okresním kole 

– Aneta Svobodová (2.C) – obsadila 7. místo v okresním kole 

„Angličtinář roku“ – BEST IN ENGLISH  

Mezinárodní on-line soutěže (30. 11. 2018) se z naší školy účastnilo 36 studentů, celkem 

soutěžilo 8 538 studentů z ČR (337 škol) a 21 100 studentů z 30 zemí (922 škol).  

– GKVR 205. místo v ČR a 519. místo v celkovém pořadí 

Konverzační soutěž v německém jazyce 

V konverzační soutěži se nejlépe dařilo: 

– Vendula Kropáčková (4.A) – obsadila v krajském kole 5. místo (Pardubice) 

Olympiáda v ruském jazyce 

Na našem gymnáziu bylo opět pořádáno krajské kolo konverzační soutěže. Akci 

připravily a realizovaly PaedDr. Jana Malinová a PaedDr. Dagmar Kantůrková. 

Ani konverzace v ruštině nečiní našim studentům potíže, svědčí o tom následující 

úspěchy: 

– kategorie ZŠ, GI.: 

– Jáchym Krampera (4.A) – obsadil v krajském kole 1. místo 

– kategorie SŠ I.: 

– Aneta Svobodová (2.C) – obsadila v krajském kole 3. místo 

– kategorie SŠ II.: 

– Eliška Pečenková (8.A) – obsadila v krajském kole 6. místo 

Předmětová komise matematiky, fyziky a IT: 
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Matematická olympiáda 

V klasické matematické olympiádě: 

Kategorie Z9: 

– Jáchym Krampera (4.A) – účast v okresním kole a získal 3. místo 

– Tomáš Zavřel (4.A) – účast v okresním kole a získal 9. místo 

Pythagoriáda 

školní kolo 5. 4. 2019, nejlepší řešitelé, ale bez postupu 

6. ročník: 

– Nikola Myšková 

7. ročník: 

– Kristýna Dřevikovská 

8. ročník: 

– Adéla Bodláková 

Matematická soutěž Pangea 

Nejlepší umístění studentů GKVR v jednotlivých kategoriích krajského kola 

(20. – 21. 2. 2019): 

Z6: Daniel Hudec (1.A) – 30. místo 

Z7: Adam Sádovský (2.A) – 6. místo 

Z8: Jan Sochor (3.A) – 4. místo 

Z9: Jáchym Krampera (4.A) – 4. místo 

Matematická soutěž Klokan 

Nejlepší umístění studentů GKVR v jednotlivých kategoriích (Chrudim), školní kolo 

22. 3. (celkem 82 účastníků: 

Kategorie Kadet: 

– Jáchym Krampera (4.A) – obsadil 6. místo 

Kategorie Junior: 

– Adéla Burešová (1.C) – obsadila 2. místo 

Kategorie Student: 

– Lukáš Hitzger (8.A) – obsadil 1. místo 

– Aneta Pintová (7.A) – obsadila 4.  místo 

– Filip Laštůvka (8.A) – obsadil 6. místo 

– Michal Šebek (7.A) – obsadil 7. místo 

Fyzikální olympiáda 

Kategorie F okresní kolo Chrudim: 

– Matěj Arnošt Zahradník (3.A) – obsadil 2. místo (není krajské kolo) 

Kategorie E okresní kolo Chrudim, krajské kolo Pardubice: 

– Šimon Nováček (4.A) – obsadil 7. místo a  v kraji 25. místo 

Kategorie C krajské kolo Pardubice: 

– Ondřej Faiman (6.A) – obsadil 9. místo 

Logická olympiáda 
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– tuto soutěž pořádá společnost MENSA v měsíci říjnu, žáci se samostatně přihlásí 

a řeší on-line z domova zadané úkoly – soutěže se zúčastnilo 22 žáků školy ve dvou 

kategoriích: 

V kategorii B – nižší stupeň gymnázia,  mělo  GKVR krajského semifinalistu: 

– Jáchym Krampera (4.A) – percentil 100, v celostátním finále konaném v Praze 

26. 11. 2018 (Míčovna Pražského hradu) obsadil 25. místo 

Kraje pro bezpečný Internet 

E-learningových kurzů a soutěžního kvízu se účastnili žáci tříd 3.A a 4.A.  

Předmětová komise chemie, biologie a zeměpisu: 

Chemická olympiáda: 

Kategorie D: 

– Marcela Mencová (4.A) – obsadila 6. místo v okresním kole 

– Jiří Nevole (4.A) – obsadil 7. místo v okresním kole 

– Jáchym Krampera (4.A) – obsadil 8. místo v okresním kole 

Kategorie C: 

– Ondřej Faiman (6.A) – obsadil 1. místo ve školním kole a účastnil se krajského 

kola v Pardubicích, zde obsadil 13. místo 

Kategorie B: 

– Milan Šťava (7.A) – obsadil 1. místo ve školním kole a účastnil se krajského 

kola v Pardubicích, zde obsadil 7. místo 

Zeměpisná olympiáda 

Studenti nižšího i vyššího stupně gymnázia postoupili v zeměpisné olympiádě 

do okresního kola a úspěšní byli: 

Kategorie A: 

– Adriana Sockelová (1.A) obsadila 11. místo v okresním kole 

– Nikola Myšková (1.A) obsadila 13. místo v okresním kole 

 Kategorie B: 

– Jan Mückstein (2.A) obsadil 9. místo v okresním kole 

– Eliška Hromádková (2.A) obsadila 12. místo v okresním kole 

Kategorie C: 

– Jáchym Krampera (4.A) obsadil 3. místo v okresním kole 

– Jiří Nevole (4.A) obsadil 9. místo v okresním kole 

Kategorie D: 

– Daniel Henych (8.A) obsadil 4. místo v okresním kole 

– Radek Dostál (8.A) obsadil 8. místo v okresním kole 

Biologická olympiáda 

Školního kola biologické olympiády se účastnili žáci ve všech čtyřech kategoriích, 

nejúspěšnější byli a postoupili: 

Kategorie A: 
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– Leoš Benák (4.C) – obsadil 1. místo ve školním kole a postoupil do krajského 

kola (Svitavy), zde získal 14. místo 

– Aneta Trávníčková (8.A) – obsadila 2. místo ve školním kole a postoupila do 

krajského kola, zde získala 20. místo 

Kategorie B: 

– Julia Vokálová (5.A) – účast v krajském kole (Svitavy) – 22. místo 

– Martina Laštůvková (6.A) – účast v krajském kole – 25. místo 

Kategorie C: 

– Diana Havlová (4.A) – účast v okresním kole, 7. místo 

– František Vojta (4.A) – účast v okresním kole, 12. místo 

– Jakub Jančárek (3.A) – účast v okresním kole, 15. místo 

Kategorie D: 

– Jan Mückstein (2.A) –v okresním kole 1. místo a v krajském kole 

2. místo 

– Eliška Hromádková (2.A) – účast v okresním kole, 4. místo a v krajském 

kole 8. místo 

– Kristýna Dřevikovská (2.A) – účast v okresním kole, 6. místo 

 

Mladý zahrádkář 

okresní kolo (do okresního kola mohli postoupit v každé kategorii tři 

soutěžící), DDM Hlinsko 

Kategorie A: 

– Anna Vomelová (1.A) – 7. místo 

– Barbora Beranová (1.A) – 7. místo 

– Nikola Myšková (1.A) – 9. místo 

Kategorie B: 

– Jiří Nevole (4.A) – 6. místo 

– Diana Havlová (4.A) – 9. místo 

– František Vojta (4.A) – 10. místo 

Přírodovědný klokan 

  kategorie KADET 

– Marcela Mencová (4.A) – 1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním 

kole 

  kategorie JUNIOR 

– Ondřej Faiman (6.A) – 1. místo ve školním kole, 1. místo v okresním 

kole a 7. místo v krajském kole 

Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií (tříčlenná družstva) 

Kategorie C: 

Anna Vomelová (1.A), Jan Mückstein (2.A) a Kristýna Dřevikovská (2.A) 

– družstvo získalo 4. místo 
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v jednotlivcích Jan Mückstein 3. místo, Kristýna Dřevikovská 14. místo a 

Anna Vomelová 19. místo 

Kategorie D: 

Jiří Nevole (4.A), Diana Havlová (4.A) a Ivona Staňková (4.A) – družstvo 

získalo 6. místo 

v jednotlivcích Jiří Nevole 12. místo, Diana Havlová 17. místo a Ivona 

Staňková 25. místo 

Předmětová komise dějepisu a základů společenských věd: 

Dějepisná olympiáda 

– školního kola této soutěže se účastnili žáci  ze třídy 3.A a ze třídy 4.A, 

22. listopadu se organizace ujala PhDr. Jana Juklová 

– Jáchym Krampera (4.A) postoupil do okresního kola, zde obsadil 

11. místo 

– Jiří Nevole (4.A) postoupil do okresního kola, zde obsadil 14. místo 

Dějepisná olympiáda pro gymnázia 2019 (ČR a SR) 

 – krajského kola dějepisné soutěže, které se konalo v Pardubicích, se 

účastnilo družstvo naší školy ve složení: Adéla Zástěrová (3.C), Eliška 

Rychtecká (3.C) a Matěj Meduna (5.A), vybojovalo 4.místo 

Ekonomická olympiáda 

krajské kolo proběhlo v Hradci Králové, kde 

– Pavel Trávníček (8.A) obsadil 15. místo 

– Josef Lukášek (4.C) obsadil 24. místo  

Soutěž Právo pro každý den 

– družstvo třídy 4.A vybojovalo 1. místo v okresním kole v Chrudimi 

a postoupilo do kola krajského, kde získalo 6. místo (Jiří Nevole, Marcela 

Mencová, Tomáš Fiala) 

Předmětová komise výtvarné a hudební výchovy: 

Mnozí studenti výborně reprezentovali GKVR i svými výtvarnými pracemi. V tomto školním 

roce se studenti školy zapojili do následujících výtvarných soutěží: 

„Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2019“ 

– 47. ročník této mezinárodní výtvarné soutěže 

– soutěže se zúčastnili: Michaela Moučková (2.A), Natálie Čechalová (1.C), 

Simona Hebká (1.C), Klára Nosková (1.C), Monika Šťavová (1.C), Eliška 

Janíková (2.C), Eliška Psotová (2.C), Adam Polívka (2.C), Marek Zavřel (2.C) 

 „Neboj se a namaluj strach“ 

– do projektu se zapojily třídy 1.A a 2.A, žákům přišlo oficiální poděkování 

odborné poroty z Prahy 
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– obrázky byly využity na shrnující výstavě v jedné chalupě hlineckého Betléma 

pěvecká soutěž „Hlinecká nota“ 

– Anna Vomelová (1.A) – 5. místo 

Předmětová komise tělesné výchovy: 

Z okresního kola přespolního běhu v Chrudimi  postoupilo družstvo starších chlapců – Dušan 

Kastner (7.A), Filip Laštůvka (7.A), Josef Lukášek (4.C), Daniel Voldán (4.C) a Martin 

Zemánek (4.C) – do krajského kola. Krajské kolo přespolního běhu v Letohradě přineslo 

tomuto družstvu 4. místo. 

Futsal Polička – 1. kolo – družstvo starších chlapců postoupilo a ve 2. kole obsadilo 3. místo. 

Družstvo: Šárka Bálková (1.A), Jonáš Plíšek (1.A), Jan Švec (1.A), Alexandr Vacek (1.A), 

Vojtěch Bříza (2.A), Filip Havel (2.A), Jiří Šulc (2.A), Tomáš Zrník (2.A) a Lev Feofanov (3.A) 

obsadilo 5. místo. 

 

Stolní tenis – okresní kolo Chrudim 

družstvo starších chlapců: Radek Dostál (8.A), Dušan Kastner (7.A) a Ondřej 

Homoláč (7.A), vybojovalo 3. místo 

Smetanka CUP – Hlinsko 

družstvo GKVR získalo 4. místo 

Plavecké závody Hlinsko: 

Vendula Kropáčková (4.A) obsadila 1. místo 

Klára Zavřelová (2.A) obsadila 5. místo 

Adriana Sockelová (1.A) obsadila 6. místo  

Lyžařské závody (Hluboká) 

  Štěpán Stýblo (2.A) obsadil 1. místo v své kategorii 

Lyžařské závody (Hllinsko) 

  Štěpán Stýblo (2.A) obsadil 1. místo v své kategorii 

  Kristýna Dřevikovská (2.A) obsadila 2. místo 

Přespolní běh J. Šťulíka v NKP Ležáky (10. dubna) 

– Ondřej Sedláček (4.A) – 1. místo (mladší žáci) 

– Filip Netolický (4.A) – 4. místo (mladší žáci) 

– Vendula Kropáčková (4.A) – 4. místo (dorostenky) 

– Michal Dostál (5.A) – 13. místo (dorostenci) 

Soutěž o odznak všestrannosti olympijských vítězů 

–  soutěž OVOV na ZŠ Smetanova  

–  Kateřina Svobodová (4.A) – 2. místo 

–  Ondřej Sedláček (4.A) – 3. místo 

Šachový turnaj 

V přeboru družstev v šachu družstvo GKVR: Marie Vašková (5.A), Ondřej 

Novotný (5.A), Michal Ročňák (5.A) a Erik Žejdlík (4.A) vybojovalo mezi 12 

družstvy 3. místo. 
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2. Učební plány školy ve školním roce 2018/2019 

 

A. Gymnázium: 

Třídy 1.A a 2.A nižšího stupně osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium se 

vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem Nižší stupeň osmiletého gymnázia, 

č.j. 5001rd04, třídy 3.A a 4.A nižšího stupně osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 

Gymnázium se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem Školní vzdělávací 

program pro nižší stupeň osmiletého studia, č.j. 5001rd03.  

Třídy 5.A a 6.A vyššího stupně osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium se 

vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem Vyšší stupeň osmiletého 

gymnázia, č.j. 5004rd03, třídy 7.A a 8.A se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu 

s názvem Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia, č.j. 5004rd02.  

Třídy 1.C a 2.C čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium se vyučovaly podle 

školního vzdělávacího programu s názvem Čtyřleté gymnázium, č.j. 5004rd03, třídy 3.C a 4.C 

se vyučovaly podle školního vzdělávacího programu s názvem Školní vzdělávací program pro 

čtyřleté studium, č.j. 5004rd02. 

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 

předmět 1.C 2.C 3.C 4.C 

Český jazyk a literatura 4 4/1 4 4/1 

Anglický jazyk  3/3 3/3 3/3 3/3 

Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 

Matematika 4 4 5/1 3 

Informatika(1) 2/2 2/2 1/1 1/1 

Dějepis 2 2 2 2 

Základy společenských věd 1 2 2 2 

Fyzika(2) 2 2,5 2,5 2 

Chemie(2) 2,5 2 2,5 2 

Biologie(2) 2,5 2,5 2 2 

Zeměpis 2 2 - - 

Hudební/výtvarná výchova(3) 2 2 - - 

Tělesná výchova(4) 2/2 2/2 2/2 2/2 

Volitelný předmět 1 - - 2/2 2/2 

Volitelný předmět 2 - - 2/2 2/2 

Volitelný předmět 3 - - - 2/2 

Volitelný předmět 4 - - - 2/2 

Celkem 32 33 33 34 

Poznámky: 

(1) Třída se dělila na skupiny ve všech hodinách. 

(2) Polovina hodiny byla věnována cvičení, třída se přitom dělila na poloviny, žáci měli 

dvouhodinové cvičení 1x za 4 týdny. 
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(3) Třída se dělila na skupiny, jedna skupina měla hudební výchovu, druhá výtvarnou výchovu. 

(4) Vzhledem k malému počtu žáků v jednotlivých třídách byly skupiny chlapců tříd 4.C 

a 8.A, 3.C a 7.A, 1.C a 5.A při předmětu tělesná výchova spojeny. 

 

Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium: 

předmět 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 

Český jazyk a literatura 5/1 4 4 4 4 4/1 4 4/1 

Anglický jazyk(1) 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Cizí jazyk 2(1) - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Matematika 5/1 4 4 4 4 4 5/1 3 

Informatika(2) - - 2/2 2 2/2 2/2 1/1 1/1 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 1 - - - - 

Zákl. společenských věd - - - - 1 2 2 2 

Fyzika(3) 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2 

Chemie(3) - 2 2 2 2,5 2 2,5 2 

Biologie(3) 2 2 2 2 2,5 2,5 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 

Hudební výchova(4) 1/2 1/2 1/1 1/1 2/0 2/0 - - 

Výtvarná výchova(4) 2/1 2/1 1/1 1/1 0/2 0/2 - - 

Tělesná výchova 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Volitelný předmět 1(5) - 1/1 1/1 1/1 - - 2/2 2/2 

Volitelný předmět 2 - - - - - - 2/2 2/2 

Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2/2 

Volitelný předmět 4 - - - - - - - 2/2 

Celkem 29 29 32 32 32 33 33 34 

Poznámky: 

(1) Do druhého ročníku měli žáci jako cizí jazyk angličtinu, od třetího ročníku měli dva cizí 

jazyky.  

(2) Třída se dělila na skupiny ve všech hodinách. 

(3) Polovina hodiny byla věnována cvičení, třída se přitom dělila na poloviny, žáci měli 

dvouhodinové cvičení 1x za 4 týdny. 

(4) Třída se dělila na skupiny, od pátého ročníku měla jedna skupina hudební výchovu, 

druhá výtvarnou výchovu. 

(5) Žáci nižšího stupně si volili jako volitelný předmět VOL1 buď Přírodovědné praktikum 

A nebo Přírodovědné praktikum B. 

(6) Vzhledem k malému počtu žáků v jednotlivých třídách byly skupiny chlapců tříd 4.C 

a 8.A, 3.C a 7.A, 1.C a 5.A, 1.A a 2.A a skupiny dívek tříd 1.A a 2.A při předmětu 

tělesná výchova spojeny. 
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Volitelné předměty: 

třída 7.A, 3.C: 

 skupina volitelných předmětů VOL1:  

Latina (Ltv), Deskriptivní geometrie (DGv), Seminář ze zeměpisu (Zs) 

skupina volitelných předmětů VOL2: 

Konverzace v anglickém jazyce (KoA) – 3 oddělení  

třída 8.A, 4.C: 

skupina volitelných předmětů VOL1:  

Latina (Ltv), Seminář z informatiky (ITs), Seminář ze zeměpisu (Zs) 

skupina volitelných předmětů VOL2:  

Konverzace v anglickém jazyce (KoA) – 2 oddělení 

skupina volitelných předmětů VOL3 + VOL4:  

Seminář z matematiky (Ms), Seminář z fyziky (Fs), Seminář z biologie (Bis), 

Seminář z chemie (Chs), Seminář z dějepisu (Ds), Společenskovědní seminář 

(Svs),  

 

B. Střední odborné učiliště: 
 

První a druhý ročník oboru vzdělání Výrobce potravin – Mlékař (třídy 1.M a 2.M) se 

vyučovaly podle Školního vzdělávacího programu Výrobce potravin – mlékař, č.j. 5005rd01. 

Tento školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem 29-51-H/01 Výrobce potravin. 

 

Obor vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin - mlékař (tříleté studium): 

předmět 1.M 2.M 

Český jazyk a literatura 2 2 

Anglický jazyk  2 2 

Německý jazyk 1 1 

Základy společenských věd 1 1 

Matematika 2 1,5 

Fyzika 1 0 

Chemie 1 1 

Biologie 1 1 

Informatika 1 1 

Tělesná výchova 1 1 

Ekonomika 0 0 

Stroje a zařízení 2 1 

Mlékárenská technologie 2 4 

Mikrobiologie 0 1 

Kontrola jakosti 0 0 

Odborný výcvik 15 17,5 

Celkem 32 35 
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3. Exkurze, zájezdy a další akce pro žáky 

 

Exkurze, zájezdy, projekty a další akce pro žáky z jednotlivých vyučovacích předmětů 

se tradičně konaly podle plánu sestaveného na základě návrhů jednotlivých předmětových 

komisí a uvedeného v Organizačním zajištění školního roku 2018/2019. 

Zahraniční exkurze: 

 Zájemci z řad žáků vyššího gymnázia podnikli pod vedením učitelek Mgr. Jany Bálkové 

a Mgr. Lady Leszkowové poznávací exkurzi do Velké Británie. Při této sedmidenní exkurzi 

v měsíci září měli žáci naší školy možnost poznat nejvýznamnější muzea a další památky 

Anglie a Walesu. 

 Taktéž se vybraní žáci vyššího gymnázia zúčastnili poznávací exkurze do Vídně, pod 

dohledem Mgr. Zdenky Podané, Mgr. Diany Mücksteinové a Mgr. Mariana Solčanského. Při 

této jednodenní exkurzi 10. května 2019 měli žáci naší školy možnost poznat nejvýznamnější 

vídeňská muzea, památky a zorientovat se v historickém centru Vídně.  

Ve dnech 4. – 6. června 2019 se konal poznávací zájezd do italských Benátek. Tuto 

historicko-geografickou exkurzi ve spolupráci s CK pro žáky naší školy připravila vyučující 

dějepisu Lenka Krupičková a vyučující zeměpisu Mgr. Marian Solčanský. Na studenty také 

dohlížela Mgr. Eliška Vokáčová. 

Mezinárodní studentská konference na téma ekologie pořádaná Komisí Ruské federace 

pro UNESCO na Sibiři se konala ve dnech 27. až 31. května 2019. Školu, město, stát 

reprezentovala PaedDr. Dagmar Kantůrková a studentka ze třídy 7.A Aneta Pintová. 

Vnitrostátní exkurze: 

 Na konci měsíce září 2018 se uskutečnila dějepisná exkurze do Brna. Žáci tříd 1.C a 5.A 

si společně se svým pedagogickým doprovodem PhDr. Jany Juklové a p. Lenky Krupičkové 

prohlédli muzeum Anthropos a poznali historické jádro města Brna. Neméně zajímavou byla 

i historická exkurze do Prahy pro třídy 2.C a 6.A na konci druhého pololetí školního roku (cesta 

ze Strahova přes Pohořelec na Loretánské náměstí, dále na Hradčanské náměstí a Pražský hrad, 

Královskou cestou na Staroměstské náměstí, byla zajímavá i náročná). Další pražské památky 

objevovala třída 1.C 11. června s třídním učitelem Mgr. Tomášem Paděrou a Mgr. Martinou  

Škorničkovou. 

V první polovině května 2019 proběhla společensko-vědní exkurze také tříd 2.C a 6.A 

do Prahy – sídla ústavních institucí. Návštěvu senátu a Poslanecké sněmovny PČR pro studenty 

připravili PaedDr. Jaroslava Hladíková, Mgr. Věra Hanáková a Mgr. Tomáš Paděra. Návštěva 

ústavních institucí byla přínosem nejen pro humanitně zaměřené studenty. 

V dubnu proběhla exkurze pro studenty dějepisného semináře maturitních ročníků do 

Okresního archivu Chrudim, který tradičně připravuje Lenka Krupičková. Tradiční se staly 

i návštěvy soudních jednání v Chrudimi. Třídu 3.C doprovázeli Mgr. Věra Hanáková a 

Mgr. Tomáš Paděra již v listopadu, nad třídou 7.A v únoru dohlížely PaedDr. Jaroslav 

Hladíková a Mgr. Věra Hanáková. Žáci z vyššího gymnázia (zájemci z různých tříd) pak 

v květnu měli možnost zúčastnit se exkurze Terezín–Lidice–Lány. 

V září 2018 Přírodovědeckou fakultu v Olomouci (UPOL, jejíž fakultní školou je naše 

gymnázium) navštívili studenti tříd 3.C a 7.A pod vedením Mgr. Mariana Solčanského a 
Mgr. Diany Mücksteinové. Mnohým studentům exkurze pomohla v profesní orientaci. 

Na konci března se uskutečnila exkurze do Národní přírodní rezervace Staré Ransko 

(bledule, NPR) pro třídy 1.C a 5.A. Úžasnou podívanou si žáci vychutnali s vyučující 

Mgr. Dianou Mücksteinovou a Mgr. Martinou Škorničkovou. 



 41 

Geologicko-geografická exkurze KRUŠNÉ HORY ve spolupráci s UPOL proběhla 

začátkem května 2019. Na této dvoudenní exkurzi (6. a 7. května) žáky tříd 4.A a 1.C prováděli 

pracovníci vysoké školy, Mgr. Marian Solčanský, Mgr. Martina Solčanská, Ph.D. a p. Lenka 

Krupičková. 

Ing. Romana Nováková a Mgr. Diana Mücksteinová připravily také jednodenní 

biologickou exkurzi pro dvě třídy vyššího gymnázia (6.A, 2.C) a třídu 1.M a 2.M. Těm radost 

a poučení 7. května 2019 přinesla návštěva Botanické zahrady a ZOO v Praze. Mgr. Věra 

Hanáková a Mgr. Diana Mücksteinová se třídou 2.C podnikly také biologickou exkurzi do 

blízkého Svratouchu. 

Údolí Doubravky prošli třídní učitelé v tomto školním roce s žáky tříd 1.A a 6.A, 

Žulovou stezku města Skuteč si užili s žáky 5.A. 

Fyzikální exkurzi ve druhé polovině března 2019 připravili RNDr. Hynek Vojanec 

a RNDr. Kateřina Kopečná – třídy 8.A a 4.C navštívily Jadernou elektrárnu Dukovany. 

Projekty a další aktivity: 

Další komplexně poznávací exkurze probíhaly od 17. do 21. června 2019 v rámci 

projektového týdne. V rámci projektového týdne probíhaly také intenzivní kurzy anglického 

jazyka s rodilými mluvčími pro třídy 2.C a 6.A a celá řada dalších exkurzí a aktivit, 

připravených v předmětových komisích, pro všechny třídy nižšího a vyššího gymnázia: 

Třída 1.A – Betlém a knihovna Hlinsko, Planetárium Hradec Králové, ZOO Jihlava  

Třída 2.A – Betlém a knihovna Hlinsko, Planetárium Hradec Králové, ZOO Jihlava, 

 Čistička odpadních vod Hlinsko 

Třída 3.A – Elektrárna Chvaletice, hřebčín v Kladrubech, zámek Litomyšl, pivovar 

 Hlinsko 

Třída 4.A –  Elektrárna Chvaletice, hřebčín v Kladrubech, zámek Litomyšl, mlékárna 

 Hlinsko, finanční gramotnost 

Třída 5.A, 1.C, – sklárny Josefodol, Zelená hora, Havlíčkova Borová, Planetárium 

 Hradec Králové, Kunětická hora 

Třída 6.A a 2.C – kurz AJ s rodilými mluvčími 

Třída 7.A a 3.C – sportovní kurz 

Třída 2.M – pivovar Hlinsko 

V rámci předmětového cvičení žáci 4.A s vyučujícími fyziky/chemie navštívili 

Rozvodnu Hlinsko a 7.A, 3.C Galvos Hlinsko. 

V září 13. ročník prezentace „Tady neziskovky“ a v únoru 2019 pak rozloučení 

s masopustem (průvod dětských maškar) absolvovala třída 1.A s třídní učitelkou Mgr. Dianou 

Mücksteinovou. 

Studenti vybraných tříd během školního roku navštívili také řadu divadelních 

představení, filmových představení nebo besed: film Jan Palach a životopisný Bohemian 

Rhapsody, divadelní představení STO LET ČR (od Haška k Haškovi, GT Hlinsko), divadelní 

představení Lakomec (Divadlo Různých Jmen Praha v MFC), divadelní představení  Anna 

Karenina, Romeo a Julie, Klášterní ulice aneb To je vražda, hopsala (Klicperovo divadlo 

Hradec Králové), divadelní představení Kalibův zločin (Východočeské divadlo Pardubice). Na 
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besedu se studenty přijala pozvání pamětnice paní Doležalová (Ležáky). Žáci 1. ročníků také 

navštívili místní knihovnu. Všichni žáci školy pak chválili páteční program festivalu ARTSY 

FARTSY v Orlovně Hlinska. Dne latiny s Ing. Romanou Novákovou na FF UK Praha se 

účastnili někteří žáci volitelného předmětu latina v listopadu 2018. Vánoční betlém v Hlinsku 

potěšil žáky 1.A. 

Hru Fakescape v hodinách AJ některých tříd ve spolupráci s VUT Brno, divadelní 

představení v AJ Romeo a Julie – anglické divadlo Fahrenheit 451 v Pardubicích, návštěvu 

studentů NYU a švédské střední školy Broskolan do svého plánu pro žáky zahrnuli vyučující 

anglického jazyka. 

Profilový pořad tanečního studia Ridendo „Tančíme s radostí“ shlédla třída 7.A a 3.A. 

Někteří žáci využili nabídky PaedDr. Jany Malinové a navštívili některá představení z bohatého 

programu festivalu Novákova a Tomáškova Skuteč. 

Všem žákům školy se velice líbil program Ornita – Ptáci na obzoru a biologický 

vzdělávací program Herpetologie (s ukázkami živých zvířat). 

Zeměpisný vzdělávací program obohatil měsíc duben. Byla to přednáška „Írán – 

záhadná krása“ v MFC, která se uskutečnila pro všechny třídy GKVR. Neméně zajímavý byl 

vzdělávací program „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ také pro všechny žáky školy v MFC. 

S fakultou VŠCHT se „seznamovaly“ třídy 3.C a 7.A. S programem „Chemie na dvoře“ 

pak přijela univerzita Pardubice přímo do školy. 

V rámci světového týdne Global Money Week (o penězích a finanční gramotnosti) žáky 

2.A a 3.A vzdělával Michal Voldán. Besedu o podnikání se studenty 7.A a 4.C vedl Daniel 

Šustr. 

Významným se stal projekt „České století, aneb to to letí“ – výstavu ke 100. výročí ČSR 

připravili pod vedením Lenky Krupičkové dobrovolníci z řad studentů různých tříd v říjnu, 

v lednu výstavu k 50. výročí upálení Jana Palacha a v březnu k 80. výročí německé okupace. 

 

4. Výroční zpráva o poskytování informací 
 

(vypracována podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období od 

1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje Gymnázium K. V. Raise a Střední 

odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného 

postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze 

dne 8. 11. 1999. 

 

a) Počet podaných žádostí o informace:     0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   0 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0 
 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 
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všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

 Žádný rozsudek ve výše uvedených skutečnostech vydán nebyl. 

 Výdaje:        0,- Kč 

Náklady:        0,- Kč 

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence: 

 Licence poskytnuty nebyly. 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení:        0 

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  nejsou 

 


