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Tato výroční zpráva byla zpracována na základě vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění, 

a v souladu s § 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a bylo jí přiděleno 

č. j. 204/17. 

 

 

V Holicích 12. října 2017     
 

     

 ……………………………… 

 Mgr. Andrea Daňková 

  ředitelka školy 

 

 

Předloženou výroční zprávu schválila na svém zasedání školská rada. 

 

 

V Holicích ……16. 10. 2017…………… ……………………………… 

  Ing. Jiří Šafránek 

    předseda školské rady 
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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:  Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 

 

Sídlo školy:   Na Mušce 1110, 534 01 Holice                                                   

     tel/fax: 466 682 266 

 e -mail: gyholi@gyholi.cz 

    web: www.gyholi.cz 

   ID datové schránky: 8vtv7ub 

 

 

Zřizovatel: Pardubický kraj 

Zřizovací listina z 27. 10. 2005, vydaná pod č.j.: KrÚ 18382/2005 OŠMS/1, nově ze dne 

19. 12. 2013 pod č.j.: KrÚ 3094/2014/18 OŠK 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

Součásti organizace: Gymnázium, školní jídelna 

 

IČO:    48161101 

REDIZO:  600012301 

 

Vedení školy: 
 

  Ředitelka školy:  Mgr. Andrea Daňková 

     tel.:   466 682 265 

     mobil:   724 082 740 

     e-mail:   dankova@gyholi.cz 

 

Zástupce ředitelky:   Jiří Nechvíle 

     tel.:   466 682 266 

     mobil:    702 086 232 

     e-mail:   nechvile@gyholi.cz  

 

 

Sekretariát:   Ing. Dana Bůžková 

     tel./fax:   466 682 266 

     mobil : 724 505 041 

     e-mail :  buzkova@gyholi.cz  

 

Výchovný poradce:  Mgr. Miloslava Koláčková 

        tel.:   466 682 266 

     e-mail:   kolackova@gyholi.cz 

 

 

Vedoucí školní jídelny:  Iva Kűhnelová 

     mobil:   724 238 715 

     e-mail:   kuhnelova@gyholi.cz 

 

 

mailto:hrdlicka@gyholi.cz
mailto:kolackova@gyholi.cz
mailto:kolackova@gyholi.cz
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Školská rada:     

 

Předseda:   Ing. Jiří Šafránek 

     tel.:  721 333 165    

     e-mail: jiri.safranek@recordati.cz 

 

 Zástupce zřizovatele:  Mgr. Ladislav Effenberk  

     tel.:   606 660 204  

     e-mail:  effenberk@mestoholice.cz 

 

 Zástupce pedagogů:  Aleš Kotyk  

     tel.: 777 241 498   

e-mail:  kotyk@gyholi.cz 

 

 

 

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích, z.s.: 

 

 Předsedkyně:   Mgr. Helena Knížková  

      

 Jednatelka:   Ing. Diana Prouzová     

 

 Pokladní:   Šárka Richtrová 
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Charakteristika školy 

Gymnázium Dr. Emila Holuba je škola s více jak šedesátiletou tradicí, která od roku 

1999 sídlí v nově vybudovaném bezbariérovém školním areálu, jehož součástí je jídelna, 

tělocvična, posilovna a venkovní sportoviště. 

 

Výuka probíhá v moderních učebnách a laboratořích. Jsou zde tři jazykové učebny 

vybavené audio-vizuálním systémem, jenž je ve dvou případech doplněn o interaktivní tabuli. 

K výuce přírodovědných předmětů slouží odborná učebna fyziky, chemie, zeměpisu a tři 

specializované laboratoře. Pro výuku informační a výpočetní techniky jsou k dispozici dvě 

počítačové učebny s přístupem na internet. K výuce, přednáškám, besedám, ale i k 

slavnostním příležitostem slouží aula, jež je vybavena multimediální technikou. Všechny 

kmenové učebny umožňují výuku s využitím dataprojektoru, čtyři z nich disponují i 

interaktivní tabulí. Od roku 2013 je celá budova pokryta Wi-Fi signálem. Hygienické 

podmínky školy jsou dobré. 

 

Žáci získávají všeobecné vzdělání podle školního vzdělávacího programu. Studují dva 

cizí jazyky – mohou volit jazyk anglický, německý, francouzský, španělský nebo ruský. 

Od 3. ročníku (respektive septimy) si vybírají volitelné předměty podle svého budoucího 

zaměření (např. finanční gramotnost, geografické informační systémy, programování, latina, 

dějiny umění, psychologie, literární seminář, filmový seminář, semináře z Bi, Fy, Ch, M, D, 

Z, aj.). Aktivně se zapojují do mezinárodních projektů (v letech 2014 – 2016 Erasmus+), 

účastní se zahraničních výjezdů, spolupořádají mnohé kulturní a charitativní akce, mohou se 

podílet na chodu školy v rámci studentského parlamentu, díky spolupráci školy 

s univerzitami navštěvují přednášky a workshopy věnované nejnovějším poznatkům 

z různých oborů. 

 

V návaznosti na poptávku škola každoročně otvírá zájmové kroužky – sportovní hry, 

volejbal, pěvecký sbor, psaní všemi deseti, hra na bubny djembe, programování, technické 

kreslení, jazykové kurzy včetně přípravy k mezinárodním zkouškám. 

Absolventi si ze školy kromě maturitního vysvědčení odnášejí i mezinárodně 

uznávaný doklad o získaném vzdělání, jenž je součástí tzv. Europassu.  
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2. Přehled oborů vzdělání 
 

Stupeň vzdělání:  úplné střední 

 

Studijní obory:  79-41-K/81   Gymnázium 

79-41-K/41   Gymnázium 

 

 

Forma studia:   denní 

Zaměření:   všeobecné                               

Vyučovací jazyk:  český 

 

Počet tříd :     12 

Počet žáků k 1. 9. 2016 :            324 (185 dívek a 139 chlapců) 

Z toho nižší gymnázium:      112 (57 dívek a 55 chlapců)  

           vyšší gymnázium:      212 (128 dívek a 84 chlapců) 
 

Přehled učebních oborů: 

 

kód oboru  ročník  vydal         č.j.  platnost od  

 

79-41-K/81  1.- 8.  MŠMT 21583/2007-21 1. 9. 2007 

79-41-K/41  1.- 4.  MŠMT 4958/2009-21  1. 9. 2009 

 

 

Školní vzdělávací program:  HOLUB č.j. 188/16 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
Příjmení Jméno Titul Získané vzdělání Aprobace Prac. zař. Úvazek  

Buberová  Zuzana Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Čj, Hv, Aj učitelka 1 

Bůžková Dana Ing. Vys. škola zemědělská, Praha   hospodářka 1 

Čapková Eva      uklízečka 0,7 

Černý Martin    školník 1 

Daňková Andrea Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Čj, Aj ředitelka 1 

Doskočilová Jana Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Nj, Fj učitelka 1 

Dvořáček Jiří RNDr. UK Přírodovědecká fakulta Bi, Ch učitel 1 

Drahošová Helena Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Čj, Hv učitelka (od 

13. 3. 2017 

MD) 

1 

Janů Marek Mgr. UP Přírodovědecká fakulta Bi, Z, GIS učitel 1 

Kay Kateřina Mgr. MU Pedagogická fakulta Čj, Fj, Aj učitelka 1 

Koláčková Miloslava Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Fy, Ch učitelka, VP 1 

Kotyk Aleš   Ped. fak. Hradec Králové Rj, D učitel 1 

Kovalčuková Jana Mgr.  Hv zástup za MD 

(od 13. 3. 

2017) 

 

Králová Mirka   Ped. fak. Hradec Králové Čj, On učitelka 0,76 

Krejčová Dana      kuchařka 1 

Kühnelová Iva   SŠ   vedoucí ŠJ  1 

Macků Václava   Ped. fak. Hradec Králové Čj, Vv učitelka 0,76 

Miřijovská Hana      uklízečka 0,8 

Nágr Milan Mgr. FTVS Praha Tv učitel 1 

Nečesaný Michal Bc. Univerzita Hradec Králové Čj zástup za MD 

(od 13. 3. 

2017) 

 

Nechvíle Jiří   Ped. fak. Hradec Králové M, Fy zást. ředitelky 1 

Netolická Lenka   SŠ   do 

31. 11.2016 

účetní  1 

Nováková Linda Mgr. Ped. fak. České Budějovice Čj, Šj učitelka 1 

Novotná Šárka    uklízečka 0,7 

Polák Jan Mgr. UP Přírodovědecká fakulta M, Z, IVT učitel 0,81 

Preclíková Ludmila Mgr. Ped. fak. Ústí n. L. Čj, Nj učitelka 1 

Půlpánová Dana Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Bi, Tv učitelka 1 

Pýchová Eva Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Čj, On učitelka 1 

Račická Jaroslava Mgr. FF UK, MU  D, Rj, Aj učitelka 1 

Rožková Veronika Mgr. MU Přírodovědecká fakulta M, Z učitelka 1 

Sauerová Věra      kuchařka 1 

Raabenstein 

Schejbalová 

Zdeňka Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Aj, Rj, Hv učitelka 1 

Slavíčková Václava Mgr. Ped. fak. Hradec Králové D učitelka 0,19 

Trnčáková Jana      kuchařka 1 

Valášková Jitka Mgr. Ped. fak. Hradec Králové M, Fy učitelka 1 

Valentová Šárka    účetní (od 

1. 1. 2017) 

1 

Vaněk Vladislav Mgr. Ped. fak. Hradec Králové M, Fy učitel 1 

Vaňous Robert Ing. Univerzita Hradec Králové IVT učitel 1 

Vohralík Václav Mgr. Ped. fak. Hradec Králové Bi, Tv učitel 1 

Vrbická Miroslava PhDr. UP FF Čj, Aj učitelka 0,81 

Zahradníková Věra Ak.mal. UMPRUM  Vv,Psy,Ped učitelka 0,67 
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Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitelky, 27 pedagogických 

pracovníků včetně výchovné poradkyně. Sbor je smíšený s mírnou převahou žen, věkově 

pestrý – od mladých pedagogů až po zkušené kolegy, všichni pedagogové jsou plně 

aprobovaní. 

Kromě pedagogické rady ve škole funguje další poradní orgán – poradní výbor 

ředitelky školy, který sdružuje předsedy všech pěti předmětových komisí. Schází se průběžně 

dle potřeby a zaměřuje se především na: 

 

 lepší koordinaci postupů při vytyčování dlouhodobých plánů rozvoje školy, 

 zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými předmětovými komisemi, 

 monitorování požadavků na pomůcky, školení a exkurze, 

 podrobný přehled o činnosti jednotlivých pedagogů nad rámec jejich běžné 

pedagogické činnosti, aby docházelo k cílenému, opodstatněnému 

a diferenciovanému odměňování, 

 kontrolu naplňování ŠVP.  
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4. Organizační schéma školy 
 

Stav k 13. 3. 2017 

 

    Ředitelka školy

Daňková

 Zástupce ředitelky Sekretariát - hospodářka

Nechvíle Bůžková

 Pedag.pracovníci

Buberová

Doskočilová Účetní      Vedoucí ŠJ   Školník

Dvořáček Valentová       Kühnelová Černý

Janů

Kay       Kuchařky   Uklízečky

Koláčková Krejčová Čapková

Kotyk Sauerová Novotná

Kovalčuková Trnčáková Miřijovská

Králová

Macků

Nágr

Nečesaný

Nováková-Schättingerová

Polák

Preclíková

Půlpánová

Pýchová

Račická

Rožková

Raabenstein - Schejbalová

Slavíčková

Valášková

Vaněk

Vaňous

Vohralík

Vrbická

Zahradníková  
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5. Přijímací řízení 
 

V rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 uchazeči o přijetí do 

1. ročníku oborů vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 

Gymnázium (osmileté studium) konali jednotnou přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 

5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 

  

V 1. kole přijímacího řízení měl každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku 

dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí 

využil lepší výsledek. Uchazeči vykonali jednotnou zkoušku formou didaktického testu 

z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Termíny konání přijímacích 

zkoušek: 

 

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium 

12. a 19. dubna 2017 

Přihlášku podalo 49 uchazečů, přijato bylo 30. 

 

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium 

18. a 20. dubna 2017 

Přihlášku podalo 41 uchazečů, 19 z nich odevzdalo zápisový lístek. 

 

2. kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno jen pro osmiletý obor a uchazeči byli 

přijímáni na základě výsledků testů z českého jazyka a matematiky připravených školou. 

2. kolo přijímacích zkoušek se konalo 25. 5. 2017, přijímací zkoušky vykonali 4 žáci, všichni 

vyhověli kritériím přijímacího řízení a odevzdali zápisový lístek.  

 

V rámci přijímacího řízení do vyššího ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium bylo po 

absolvování testů z českého jazyka a matematiky do budoucí kvinty přijato 6 uchazečů. 

 

OBOR: 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (čtyřleté studium) 
 

Celkem jsme plánovali přijmout 30 uchazečů. 

 

Hodnocení uchazeče: 

1. kritérium - počet bodů získaných v testech. Dodavatelem testů včetně jejich hodnocení byl 

CERMAT. 

 

Český jazyk a literatura:   60 minut čistého času   max. 50 bodů  

Matematika a její aplikace:   60 minut čistého času   max. 50 bodů 

 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání bylo, aby v testech dosáhl minimální bodové 

hranice 35 bodů v součtu z obou výše uvedených testů. 

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby 

 

2. kritérium - počet bodů získaných na základě prospěchu na konci osmého ročníku 

a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 40 bodů) a to z matematiky, českého jazyka, 

prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Počet přidělených 

bodů se řídil touto tabulkou: 
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součet známek 

z vybraných 

předmětů 

průměrný prospěch 

z vybraných předmětů 

 

přidělené body 

16 1,00 40,0 

17 1,06 39,9 

18 1,13 39,6 

19 1,19 39,1 

20 1,25 38,4 

21 1,31 37,5 

22 1,38 36,4 

23 1,44 35,1 

24 1,50 33,6 

25 1,56 31,9 

26 1,63 30,0 

27 1,69 27,9 

28 1,75 25,6 

29 1,81 23,1 

30 1,88 20,4 

31 1,94 17,5 

32 2,00 14,4 

33 2,06 11,1 

34 2,13 7,6 

35 2,19 3,9 

36 a více 2,25 a vyšší 0 

 

 

3. kritérium - za další aktivity, výsledky v soutěžích a vědomostních olympiádách škola 

přidělila žákovi maximálně 5 bodů. 5 bodů za umístění na 1. - 3. místě v okresním (a vyšším) 

kole olympiády, 3 body za účast ve školních kolech olympiád a za umístění na 1. - 3. místě 

v okresních kolech hudebních, výtvarných a sportovních soutěží, 1 bod za doloženou účast 

v různých typech zájmových aktivit. 

 

Celkový maximální počet dosažených bodů byl 145. 

 

Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bylo dáno součtem všech bodů, při rovnosti 

bodů u více uchazečů rozhodl o jejich pořadí: 

- vyšší počet bodů z testů, 

- vyšší počet bodů za prospěch na ZŠ, 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení v prvním pololetí 

9. ročníku ZŠ, 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení ve druhém pololetí 

8. ročníku ZŠ. 

Tato doplňková kritéria byla uplatňována ve výše uvedeném pořadí. 

 
 



Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110                                             Výroční zpráva 2016/2017 

 

13 

OBOR: 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (osmileté studium) 
 

Celkem jsme plánovali přijmout 30 uchazečů. 

 

Hodnocení uchazeče: 

1. kritérium - počet bodů získaných v testech. Dodavatelem testů včetně jejich hodnocení byl 

CERMAT. 

 

Český jazyk a literatura:   60 minut čistého času   max. 50 bodů  

Matematika a její aplikace:   60 minut čistého času   max. 50 bodů 

 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání bylo, aby v testech dosáhl minimální bodové 

hranice 30 bodů v součtu z obou výše uvedených testů. 

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby 

 

2. kritérium - počet bodů získaných na základě prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku 

ZŠ (max. 20 bodů) a to z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy 

a vlastivědy. V případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím 

předmětem, započetla se známka z tohoto předmětu při hodnocení uchazeče dvakrát. Počet 

přidělených bodů se řídil následující tabulkou: 

 

součet známek 

z vybraných 

předmětů 

průměrný prospěch 

z vybraných předmětů 

 

přidělené body 

5 1,0 20 

6 1,2 16 

7 1,4 12 

8 1,6 8 

9 1,8 4 

10 2,0 0 

 

3. kritérium - za další aktivity a výsledky v soutěžích škola přidělí žákovi maximálně 3 body. 

(2 body za umístění na 1. - 3. místě v okresních a vyšších kolech soutěží, 1 bod za doloženou 

účast v různých typech zájmových aktivit.). 

 

Celkový maximální počet dosažených bodů byl 123. 

 

Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bylo dáno součtem všech bodů, při rovnosti 

bodů u více uchazečů rozhodl o jejich pořadí: 

- vyšší počet bodů z testů, 

- vyšší počet bodů za prospěch na ZŠ 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení v prvním pololetí 

5. ročníku ZŠ 

- lepší průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení ve druhém pololetí 

4. ročníku ZŠ 

Tato doplňková kritéria byla uplatňována ve výše uvedeném pořadí. 

 

 

Přípravné kurzy 

Gymnázium organizovalo přípravné kurzy k přijímacím zkouškám o deseti lekcích. V rámci 

nich rovněž proběhly přijímací zkoušky nanečisto. 
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6. Výsledky vzdělávání 
 

Od 1. 9. 2016 jsme začali vyučovat podle nově zrevidovaného školního vzdělávacího 

programu HOLUB (č.j. 188/16). Jako každý rok byla dle zájmu žáků přepracována Příloha 

povinně volitelných předmětů a nabídka seminářů v jednotlivých blocích (humanitní, 

technický, přírodovědný). 

 

Učební plán pro gymnázium nižšího stupně 

 

Vzdělávací 

oblast 

Vyučovací 

předmět 

Zkratka 

předmětu 
Prima Sekunda Tercie 

Kvart

a 
Celkem 

Časová dotace 

Skutečná Minimální 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk ČJ 4 5 4 4 17 17 15 

Anglický 

jazyk 
AJ 4 3 3 3 13 13 12 

Druhý cizí 

jazyk 
FJ/NJ/ŠJ 0 0 3 3 6 6 6 

Matematika a 

její aplikace 
Matematika M 4 4 4 4 16 16 15 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační 

a výpočetní 

technika 

IVT 1 1 1 1 3 + 1 3 1 

Člověk a 

společnost 

Dějepis D 2 2 2 2 8 

11 11 
Výchova k 

občanství 
VKO 1 1 1 1 3 + 1 

Člověk a 

příroda 

Zeměpis Z 2 2 2 1 7 

29 21 

Fyzika Fy 2,5 2 2,5 2 8 + 1 

Chemie Ch 0 2 2,5 2,5 6 + 1 

Biologie Bi 2,5 2 2 2,5 8 + 1 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 
Hv 1 1 1 1 4 

10 10 
Výtvarná 

výchova 
Vv 2 2 1 1 6 

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova 
Tv 3 2 2 2 9 

10 10 
Výchova ke 

zdraví* 
VKZ 0 0 1 0 1 

Volitelné 

předměty 

Volitelný 

předmět 1 
VP2 0 0 0 1 1 1 0 

Volitelný 

předmět 2 
VP3 0 0 0 1 1 1 0 

Člověk a svět 

práce 

Integrováno do předmětů Informační a výpočetní technika, Výchova 

k občanství, Fyzika, Chemie, Biologie 
5 3 

Celkem 29 29 32 32 122 122 122 
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Učební plán pro gymnázium vyššího stupně 
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Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 
 

 

 

Nižší stupeň víceletého gymnázia, kvarta 

Etika 

Konverzace v druhém cizím jazyce (německý nebo španělský jazyk) 

 

 

 

Septima, třetí ročník 

Výuka v blocích 

Technický blok Přírodovědný blok Humanitní blok 

Fyzikální seminář Biologický seminář Psychologie 

Matematický seminář Chemický seminář Společenskovědní seminář 

Volitelné semináře 

Literární seminář 

Seminář Projekty 

Zeměpisný seminář 

 

 

 

Oktáva, čtvrtý ročník 

Výuka v blocích 

Technický blok Přírodovědný blok Humanitní blok 

Fyzikální seminář Biologický seminář Filmový seminář 

Matematický seminář Chemický seminář Společenskovědní seminář 

Volitelné semináře 

Dějepisný seminář 

Dějiny umění 

Finanční gramotnost 

Seminář z geoinformatiky 
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Přehled výsledků vzdělávání dle jednotlivých tříd 

 
Třída Počet žáků Počet žáků Počet žáků  Prospěli : Neprospěli:  Neklasi- Pochvala Pochvala Snížený Průměrný

k 30.9.2016 k 31.8.2017 s vyzname-  fikováni :    TU    ŘŠ stupeň prospěch

náním z chování

NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA

 1. C 30 30 24 6 0 0 7 1 0 1,35

 2. C 24 24 6 18 0 0 4 3 0 1,83

 3. C 29 29 9 20 0 0 5 0 0 1,65

 4. C 29 29 8 21 0 0 13 4 0 1,63

Celkem 112 112 47 65 0 0 29 8 0 1,62

VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA               , ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

 5. C 24 24 2 21 0 1 0 1 0 2,14

 6. C 29 29 5 20 2 2 1 1 0 2,17

 7. C 25 25 6 19 0 0 2 4 1X2 1,98

 8. C 24 24 4 20 0 0 0 4 0 2,290

 1. A 30 29 1 28 0 0 5 0 0 2,18

 2. A 30 30 3 27 0 0 5 2 0 1,95

 3. A 21 21 2 19 0 0 5 1 0 2,27

 4. A 29 29 0 28 0 1 0 0 0 2,68

Celkem 212 211 23 182 2 4 18 13 1x2 2,21

Celkem : 324 323 52 265 2 4 47 21 1x2 2,01

osmileté studium - třídy 1.C, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 7.C, 8.C čtyřleté studium - třída 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Neprospěli : 2 žáci z 6.C - přestup na jinou SŠ

Neklasifikováni: 3 žáci ze zdravotních důvodů a 1 žák z důvodu přerušení studia. Pozn.: Všichni v průběhu září 2017 úspěšně ukončili ročník

Ukončení studia během šk. roku: 3 žáci z 1.A - přestup na jinou SŠ

1 žák z 2.A - přestup na jinou SŠ

Přijetí ke studiu během šk. roku: 2 žáci do 1.A - přestup z jiné SŠ

1 žák do 2.A - přestup z jiné SŠ

Ukončení studia: k 31.8.2017 viz odstavec neprospěli + 5 žáků přestoupilo na jinou SŠ

tyto změny ( 4 žáci ze 4.C, 1 žák z 1.A)

nejsou uvedeny

v tabulce)

Přerušení studia: 1 žákyně na celý šk. rok z důvodu studia v USA Pozn.: k  1.9.2017 nastoupila do 4.A

1 žák z 6.C na 2. pololetí z důvodu studia v Německu Pozn.: k  1.9.2017 nastoupil do 7.C a k  30.9.2017

          úspěšně dokončil 2.pololetí.

Vyloučení ze studia: 0  
 

 

 

 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 
 

 

Termín Kód oboru Název oboru Třída Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž.

celkem nepřipušť. s vyznam. prospěl neprospěl

 září 2016

1. opravný termín 79-41-K/41 Gymnázium 4 A(abs.2016) 8 0 0 6 2

1. opravný termín 79-41-K/81 Gymnázium 8.C(abs.2016) 3 0 0 3 0

květen 2017

2. opravný termín 79-41-K/41 Gymnázium 4.A(abs.2016) 2 0 0 1 1

řádný termín 79-41-K/41 Gymnázium 4 A(abs.2017) 29 2 4 22 1

řádný termín 79-41-K/81 Gymnázium 8.C(abs.2017) 24 0 9 11 4

celkem : 64 2 13 42 7

Pozn.: 2 žáci jsou vykazováni ve dvou termínech

Poznámka : V září 2017 konalo maturitní zkoušku celkem 6 žáků. 

1 žák ze 4.A v řádném termínu úspěšně

4 žáci v 1. opravném termínu úspěšně, 1 žák z 8.C v 1. opravném termínu neúspěšně

1 žák ze 4.A bude mat. zk. konat v řádném termínu Jaro 2018
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Doprovodné vzdělávací aktivity, největší úspěchy v soutěžích 

dle jednotlivých předmětových komisí 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky 
Předsedkyně: Mgr. Jitka Valášková 

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy (ped. doprovod) 

Exkurze - CONTIPRO Dolní Dobrouč seminář CH-4. A, 8. C  (Koláčková) 

Exkurze - ADFORS Litomyšl 1.A, 5. C (Koláčková) 

IQRF IoT HACKATON Vojtěch Vlach 6. C, Zdeněk Doležal 5. C, 

Jan Burda 7. C (Vaňous) 

IQRF Summit 2017 Zdeněk Doležal 5. C, Matouš Chytka, Jakub 

Špelda oba 4. C (Vaňous) 

Exkurze – Letiště Václava Havla, Praha 3.A, 7. C (Rožková) 

Exkurze – ČSÚ Praha 4. C (Rožková) 

Exkurze - Planetárium a hvězdárna Hradec 

Králové 
3.C a 4. C (Valášková) 

Beseda se zástupci FEL ČVUT Praha 7.C a 3.A (Valášková) 

Beseda s absolventy technických VŠ Žáci technického bloku (Valášková) 

 

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

Soutěž Soutěžící Umístění 

PRO-WAS 

soutěž v 

programování 

Jan Burda, Lukáš 

Vavřínek, Jan Mráz 

všichni 7.C,  Matyáš 

Vohralík 8.C, Vojtěch 

Vlach, Marek Václavík 

oba 6.C, Matouš 

Chytka 4.C 

Matouš Chytka 1. místo v kraj. kole 
kategorie Programovací jazyky ZŠ, Lukáš 

Vavřínek 4. místo v krajském kole kategorie 

Programovací jazyky SŠ 

IQRF Wireless 

Challenge 

Matyáš Vohralík 8.C, 

Jan Burda 7.C, 

Vojtěch Vlach 6.C, 

Zdeněk Doležal 5.C 

Všichni 5. místo v celorepublikovém 

finále 

Mladý 

programátor 

Vojtěch Vlach 6.C, 

Zdeněk Doležal 5.C, 

Jan Vlach 3.C, Jiří 

Richtr 2.C 

Vojtěch Vlach a Zdeněk Doležal 5. místo 

v celostátním kole 

Mezinárodní 

soutěž o nejlepší 

statistický plakát 

Bačinová P., Hlavatá 

I. 4. C 

1. místo v celostátním kole 

Matematická 

olympiáda 

1.C, 2.C Bačinová L. 

3. místo v okresním kole 

Prezentiáda 4.C (B. Bulánková,  

A. Špelda) 

4. místo v krajském kole 

Logická 

olympiáda 

4.C (I. Hlavatá) účast v krajském kole  

Matematický 

KLOKAN 

Všechny třídy Jakub Matyáš 6. místo v okres. kole 
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Soutěž Soutěžící Umístění 

Pythagoriáda 1.C, 2.C, 3.C Koubková T.  

14. místo v okresním kole 

 

K výše uvedeným tabulkám můžeme ještě dodat, že naše gymnázium je pověřeno 

organizováním krajského kola soutěží Přírodovědný klokan a Matematický klokan. 

 

Při škole pracuje již několik let kroužek programování v jazyce Baltík, letos k němu 

přibyl ještě jazyk C# a někteří zájemci se zdokonalovali ve tvorbě webových stránek. Těší nás, 

že činnost kroužku má hmatatelné výsledky v podobě četných úspěchů v soutěžích (viz 

tabulka výše) a v počtu našich absolventů, kteří odcházejí studovat IT obory na vysoké školy. 

V letošním roce kroužek vedl žák Matyáš Vohralík (8.C).  

 

 

Mladý talent Pardubického kraje 

Představitelé Pardubického kraje a odboru školství a 

kultury ocenili 18. října 2016 talentované žáky, kteří ve 

školním roce 2015-2016 uspěli v celostátních či mezinárodních 

soutěžích. Jsme velmi potěšeni, že mezi oceněnými byl i náš 

student Matyáš Vohralík (8.C), jehož úspěchy na poli výpočetní 

techniky a příkladná asistence ve výuce technicky 

orientovaných předmětů byly zmíněny na předchozích 

stránkách této výroční zprávy. Zbývá jen dodat, že Matyáš je 

všestranně nadaný, což dokládají i jeho úspěchy ve hře na 

klavír, či literární soutěži. 

 

Finále soutěže IQRF Wireless Challenge III 

Náš tým informatiků (složení týmu viz tabulka výše) měl ve dnech 7. - 8. června 2017 

tu čest zúčastnit se IQRF Summitu. Účast si zajistil díky projektu, který byl vybrán do finále 

soutěže IQRF Wireless Challenge III. Projekt našeho týmu - Meteorologická stanice - se 

umístil na pátém místě a jako cenu obdržel Wi-Fi router Zyxel. Už samotná účast ve finále 

soutěže je jistě velký úspěch našich informatiků a pocta pro naši školu, neboť první tři místa 

obsadili soutěžící z vysokých škol. 

 

V letošním roce byli poprvé oceněni nejlepší žáci na poli matematiky, fyziky a IVT 

Cenou Erwina Junkera, jehož společnost Erwin Junker Grinding Technology, a.s., se stala 

jedním z nejvýznamnějších sponzorů naší školy. Ocenění spojené s finanční odměnou 

převzali:  
 

Hlavní cena Erwina Junkera – za dlouholetou  vzornou reprezentaci školy 

v programátorských soutěžích, vedení zájmového kroužku pro děti – Baltík, práci pro školu 

v souvislosti s IT technikou,  za účast v programu IQRF Alliance Matyáš Vohralík (8. C) 

 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v programátorských soutěžích, účast v národním 

kole. Zdeněk Doležal (5. C) 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v programátorských soutěžích, účast v národním 

kole. Vojtěch Vlach (6. C) 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v soutěžích, účast na vzdělávacích akcích, za aktivní 

přístup ke vzdělávání v technických oborech (Talnet). Ondřej Hladík (8. C) 
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Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v soutěži Prezentiáda Jakub Špelda (4. C) 

Cena E. Junkera - za reprezentaci školy v soutěži Prezentiáda Barbora Bulánková (4. C) 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v program. soutěžích Lukáš Vavřínek (7. C) 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v program. soutěžích  Matouš Chytka (4. C) 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v program. soutěžích  Jiří Richtr (2. C) 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v Logické olympiádě, matematických soutěžích.

 Iva Hlavatá (4. C) 

Cena E. Junkera – za reprezentaci školy v programátorských soutěžích  Jan Vlach (3. C) 

 

 K dalším významnějším činnostem komise v tomto školním roce patřily: vedení 

přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na SŠ z matematiky, příprava školního akčního 

plánu a součinnost při kompletaci žádosti o finanční prostředky z ITI v rámci projektu 

„Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“. V neposlední řadě došlo 

na úpravu rozvržení učiva v předmětu informatika a výpočetní technika (začlenění výuky 

psaní všemi deseti na klávesnici, zohlednění nových trendů na poli IT, přepracování 

tematických okruhů k MZK), za tímto účelem všichni žáci vyššího stupně gymnázia vyplnili 

v měsíci červnu krátký dotazník mapující jejich dovednosti v oblasti IT. 
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Předmětová komise biologie, chemie, zeměpisu 
Předseda: Mgr. Marek Janů 

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

Cesta do hlubin chemie 8.C, 3.A 

Soustředění CHO, Litvínov J. Janoš 

Práce v lab. na Př. F. UHK, víckrát 8.C, 3.A 

Svět  energie, ČEZ M. Vohralík 

CONTIPRO - stáže J. Janoš, J. Venclák 

CONTIPRO - přednášky  Zájemci z 7.C, 3.A, 8.C 

Talnet O. Hladík 

Fak. nem. HK, exkurse 8.C, 4.A 

Saint-Gobain, exkurse 7.C, 3.A 

Exkurze – Letiště Praha 3.A, 7.C 

Exkurze – ČSÚ Praha, Chlupáčovo muzeum 4.C 

Exkurze - Litomyšl 3.A, 7.C 

Exkurze – Hvězdárna a planetárium H. Králové 3.C, 4.C 

Exkurze – Bodies, Chlupáčovo muzeum 3.A, 7.C 

Letní škola FYBICH 1.A – Puchýřová, Krejčíková 

Subsaharská Afrika - přednáška 6.C 

Krajina napříč předměty - přednáška Napříč ročníky 

 

 

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění 

Chemická 

olympiáda 

J. Janoš 8.C 13. místo celost. kolo 

Chemická 

olympiáda 

J.Venclák 8.C Krajské kolo-postoupil 

Chemická 

olympiáda 

V. Malíř 3.A Školní kolo 

Zeměpisná 

olympiáda 

Ondřej 

Konůpek 

1.C 1. v okresním kole, 3. v krajském 

kole 

Zeměpisná 

olympiáda 

Patrik Čený 2. C 6. místo v okresním kole 

Biologická 

olympiáda NG 

Veronika 

Knížková 

2. C 4. místo krajské kolo 

Biologická 

olympiáda NG 

2 studenti 3.A, 

2.A 

 

Mladý zahrádkář – 

místní kolo + 

okresní kolo 

Ondřej Konůpek 1. C 1. místo okresní kolo 

Mezinárodní soutěž 

o nejlepší 

statistický plakát 

Pavla Bačinová, 

Iva Hlavatá 

4.C 1. místo v celostátním  kole 

Mezinárodní soutěž 

o nejlepší 

statistický plakát 

Vojtěch Černý 

Matyáš Hruška 

7.C 1. místo v celostátním  kole 
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Soutěž YPEF - 

Young People in 

European Forests 

Schejbal, 

Kačírek, Kozák 

4. C, 

3. C 

1. místo v místním kole, 4. místo 

v regionálním  

Přírodovědná soutěž 

DDM  Holice 

Bulánková, 

Kozák, 

Černíková, 

Yurkiv, 

Neubauer, 

Knížková, 

Rufrová 

 

2. C, 

3. C, 

4. C 

Knížková V. – 5. místo 

Bulánková B. – 7. místo 

 

 

Odborné stáže ve firmě Contipro a. s., Dolní Dobrouč 

 V letošním školním roce se naší škole podařilo navázat spolupráci s progresivní 

společností Contipro, která systematicky podporuje mladé 

zájemce o chemii v jejich dalším vzdělávání. Na prvotní 

zajímavou exkurzi navázaly stáže dvou studentů maturitních 

ročníků, kteří každou středu trávili v prostředí 

nejmodernějších laboratoří a pod dohledem odborníků si 

mohli vyzkoušet výzkum v praxi. Oba žáci hodnotili svou stáž jako neobyčejně přínosnou a 

inspirující, proto bychom chtěli v čerstvě započaté spolupráci pokračovat i v příštích letech. 
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Předmětová komise společenských věd 
Předsedkyně: Mgr. Mirka Králová  

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

DofE – cvičná expedice 6. C, 2. A 

DofE – ostrá expedice 6. C, 2. A 

Příběhy bezpráví – projekce filmu + 

beseda s pamětníkem 

4. C, 4. A, 8. C 

Dějepisná olympiáda – školní kolo 3. C, 4. C 

Workshop Hanin kufřík - Praha 4. C (VkO, etika, D) 

Debatní klub 4. C, 1. A, 5. C, 2. A, 6. C,  

3. A, 7. C, 4. A, 8. C 

Historie  i současnost Hradce Králové – 

Muzeum Východních Čech  

6. C (ZSV, D) 

Přednáška a beseda o Arménii 1. A, 5. C, 2. A, 6. C, 3. A, 7. C 

Beseda s herci VČD 1. A a 5. C 

Exkurze Doudleby 1. A (Čj) 

Blízký východ - beseda SVS 

Memoriál Vrba - Wetzler SVS, 2. A, 4. C 

Workshop Hanin kufřík - Praha 4. C (VkO, etika) 

Workshop se záchranáři 4. C (etika) 

Diecézní charita a Muzeum Východních 

Čech - HK 

3. C (VkO) 

Exkurze do VČG Pardubice 8. C, 4. A (Dějiny umění) 

Dr. Martinek – beseda s knězem 1. C, 2. C (VkO) 

Lumos J. Rowlingové - workshop 4. C (etika) 

Hrdinové mezi námi – workshop a beseda Seminář psychologie 

Finské školství - beseda SVS 

Oblastní charita Pardubice - workshop 2. C (VkO), 1. A (ZSV) a SVS 

„Noc kostelů“ – historie Holicka s Dr. 

Martinkem 

SVS 

Soudní přelíčení, Policie ČR - Pardubice 3. A (ZSV) 
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Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění 

Dějepisná olympiáda 

– školní kolo 

23 žáků   3. C, 

4. C 

Bulánková Barbora – 1. místo, 

Hlavatá Iva – 2. místo, Vitman Petr – 

3. místo  

Dějepisná olympiáda 

– okresní kolo 

Bulánková Barbora, 

Hlavatá Iva, Vitman 

Petr 

4. C Bulánková Barbora – 7. místo, 

Hlavatá Iva, Vitman Petr 

SOČ – okresní kolo  Michael Mycak 8. C 1. místo 

Daniel - celostátní Lucie Plecháčková 4. C Čestné uznání 

O pardubický 

pramínek 

Lucie Kubelková 

Pavlína Píšová 

2. A 

7. C 

Čestné uznání 

Výlety současnosti Markéta 

Maťátková 

2. A 1. místo celorepubliková soutěž 

Terezínská iniciativa Barbora Bulánková, 

Simona Krejčová 

  

O cenu Maxe Broda Michaela Hálová 2. A  

Zdravá a nemocná 

příroda 

Nataly 

Schättingerová 

6. C 1. místo v internetovém hlasování 

 Nataly 

Schättingerová 

6. C 2. místo ve své kategorii 

 Michaela Hatlová 7. C 1. místo ve své kategorii 

 Zdeněk Doležal 5. C 3. místo ve své kategorii 

 Eliška Havlíková 1. C finalistka  

 Karolina Jokešová 2. C, finalistka  

Výtvarná soutěž 

Dr., E. Holub 

Nataly 

Schättingerová  

6. C 1. místo ve své kategorii 

 Sarah Cenková 5. C 2. místo ve své kategorii 

 Zdeněk Doležal 5. C, 3. místo ve své kategorii 

 Anna Petrová 1. C 1. místo ve své kategorii 

 Julie Kaplanová 1. A Čestné uznání 

 Michaela Hálová 2. A Čestné uznání 

Olympiáda 

v českém jazyce 

P. Píšová 7.C 1. místo ve školním   kole 

4. místo v krajském kole 

Nebojte se Polednice Zapletal, Černý, 

Schättingerová 

7.C 

6.C 

Postup do celostátního kola 

 

 

Etická výchova 

Od školního roku 2011/2012 je součástí našeho ŠVP výuka etiky ve 4.C jako 

samostatného předmětu. Etická výchova je rovněž implementována do předmětů výchova 

k občanství, základy společenských věd a společenskovědní seminář. Vyučující tohoto 

předmětu, Mgr. Eva Pýchová, je úspěšnou předkladatelkou projektů na podporu zavádění 

etiky do výuky. 

V úterý 1. 11. 2016 se v historické budově Poslanecké sněmovny PČR udílely ceny za 

projekty etické výchovy v rámci Nadace Josefa Luxe a pod záštitou MŠMT. Ocenění získalo 

celkem 14 škol z celé republiky za přítomnosti ředitelů a učitelů. Slavnostního předávání se 

ujala předsedkyně nadace Věra Luxová, poslanec za KDU ČSL a místopředseda Výboru pro 
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vědu, vzdělání, kulturu a mládež, Jiří Mihola a europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová. 

A nás velmi těší, že ocenění a finanční podporu za 1. místo díky projektu s názvem „Učte se 

pro život, ne pro školu" (Seneca) získalo i naše gymnázium. Ocenění spojené s finanční 

odměnou 20 000,- Kč převzala předkladatelka projektu Mgr. Eva Pýchová. 

 

 

Kulturou proti antisemitismu 

V soboru 22. 4. 2017 se našich 9 studentů (převážně seminaristů 3. ročníků) po roce 

opět vydalo na čtyřdenní česko-německý projekt Kulturou proti antisemitismu do Prahy a 

Terezína. Letošní program připravený Křesťanským velvyslanectvím Izraele (ICEJ) s 

finanční podporou Česko – německého fondu budoucnosti byl nabit aktivitami. Společně s 

německými gymnazisty studenti absolvovali unikátní workshop v pražském Židovském 

muzeu, Pochod dobré vůle, kulturní program pod záštitou Senátu Parlamentu ČR a 

Ministerstva kultury ve Valdštějnské zahradě či prohlídku Terezína. Zúčastnili se i setkání s 

pamětnicemi holocaustu, „dívkami z pokoje č. 28", či konceru slavného izraelského pianisty 

Nitaie Hershkovitze, známého z četných vystoupení s Avishuiem Cohenem.  

 

 

Mise do Bruselu 

Na jaře 2016 se šestice našich studentů 

ze třídy 3. A v čele s Lukášem Mikuleckým 

zúčastnila soutěže o znalostech Evropské unie. 

Žáci natočili krátký film v podobě fiktivního 

příběhu, v němž v prostorách našeho gymnázia 

představili své názory na tuto organizaci. Video 

se porotě velmi líbilo, studenti v soutěži 

zvítězili a jako bonus přišlo pozvání od 

europoslankyně za hnutí ANO Dity 

Charanzové do Bruselu v příštím roce. V rámci 

třídenní cesty se výprava v doprovodu Mgr. Evy Pýchové zúčastnila několika jednání 

Evropského parlamentu, prohlédla si příslušné budovy a seznámila se s chodem celé 

instituce. 

 

Literární soutěž časopisu Výlety současnosti 

Třída 2. A se zúčastnila literární soutěže časopisu Výlety současnosti a zásluhou 

slohové práce Markéty Maťátkové vyhrála luxusní výlet spojený s třídenním pobytem na 

zámku Štiřín a bohatým doprovodným programem, a to pro celou třídu úplně zdarma! 
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Předmětová komise cizích jazyků 
Předsedkyně: Mgr. Jaroslava Račická 

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

Německé divadlo "Über die Liebe" 6.C - skupina němčinářů / Doskočilová 

Kurzy konverzace AJ s rodilým mluvčím 1.C + 2.C mimoškolní aktivita / Buberová 

Příprava a organizace školního kola 

Olympiády v anglickém jazyce 

39 studentů (všichni vyučující AJ) 

Příprava a organizace školního kola 

olympiády ve francouzském jazyce 

8 studentů / Doskočilová 

Zájezd do Španělska Napříč ročníky /Nováková-Schättingerová 

Zájezd do Francie Napříč ročníky / Doskočilová 

 

 

Studijní zájezdy do zahraničí 
Jazykově-poznávací pobyty jsou již několik let nedílnou 

součástí výuky cizích jazyků. 

První týden v září ve dnech 2.9. -11. 9. 2016 

absolvovalo 42 studentů školy již 4. tematicko-výukový zájezd 

do Španělska do letoviska Blanes do campingu S´Abanell, 

který se nachází v oblasti Costa del Maresme- Costa Brava. 

V termínu 18. – 23. 4. 2017 se pak 12 žáků 

s pedagogickým doprovodem vydalo do Francie. Vzhledem 

k malému zájmu se tento zájezd uskutečnil ve spolupráci 

s Gymnáziem Vysoké Mýto. 

Při obou výjezdech měli žáci možnost blíže poznat 

kulturu cizích zemí, navštívit památky a nezanedbatelná byla 

i příležitost procvičit si studovaný jazyk v jeho přirozeném prostředí.  

 

 

Soustředění ve španělském jazyce 

Pětidenní kurz, který již po šesté proběhl ve dnech 24. - 28. 5.2017 a tentokrát ve 

Zdobnici v Orlických horách v horské chatě Slunečná, byl zaměřen na užití jazyka v praxi 

nad rámec standardní výuky v hodinách. Náplň kurzu 

byla postavena na aktivním užití jazyka, rozšiřování 

slovní zásoby, studiu gramatických jevů, konverzace 

formou her a soutěží, vycházek s hádankami, 

nechyběla projekce filmů ve španělštině, poslech 

španělské hudby, říkanky, převleky na tematické 

části (pruhované oblečení- plavba za poznáním, 

obyvatelé Latinské Ameriky), společná příprava jídla 

i z typických španělských produktů. Bonusem byla 

přednáška holického rodáka, cestovatele a absolventa našeho gymnázia Mgr. Petra Jana 

Juračky, Ph.D. o jeho studiu na Karlově univerzitě, cestování, výstupu na K2, Kilimandžáro, 

fotografování nejen dronem, … 

Věříme, že tento pobyt opět posílil motivaci studentů k dalšímu studiu jazyka nejen 

v hodinách španělského jazyka. 
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5 jazyků na pódiu 

Již potřetí se do našeho gymnázia sjeli žáci druhého stupně základních škol a nižších 

ročníků gymnázií pardubického a hradeckého okolí, aby se utkali ve všech deseti kategoriích 

pěti jazyků - totiž zpěvu a mluveného slova. Stalo se tak ve čtvrtek 1. 12. 2016. Letos se 

zúčastnilo na 124 žáků ze 13 škol se svými učiteli, z nichž mnozí plnili i funkci hudebního 

doprovodu. 

Soutěž v aule otevřel náš pěvecký sbor písní Babylon a pan starosta Ladislav 

Effenberk uvítal soutěžící v našem městě. Porotci, mezi nimiž byl americký, irský 

a španělský rodilý mluvčí, ale také německá, francouzská a ruská porotkyně, konstatovali, že 

úroveň soutěžících má rok od roku vyšší úroveň, a udělili také několik mimořádných cen. Po 

vyhlášení vítězů si jak žáci, tak i všichni přítomní vychutnali skvostný koncert vítězů všech 

kategorií, získali kromě krásného zážitku i hodně inspirace a s anglickou písní o sněhulákovi 

se všichni rozjeli domů, těšit se na Vánoce. 

Soutěž se konala za podpory Pardubického kraje a pod záštitou starosty města Holice 

Ladislava Effenberka a za přispění sponzorů: BV Elektronic, Pacific Direct, Oxford 

Bookshop Hradec Králové, Lékárna U polikliniky, Cukrárna Valma. 

 

 

 
 

 

Náš absolvent studuje ve Velké Británii 

V pondělí 9. ledna 2017 do hodin anglického jazyka ve třídách 3.A a 7.C zavítal náš 

absolvent Antonín Kozák, který druhým rokem studuje obor IT na Middlesex University 

London. Tonda si pro studenty připravil zajímavou prezentaci o svých zkušenostech se 

studiem ve Velké Británii, neopomněl nastínit jak výhody, tak i nevýhody studia v zahraničí a 

připojil užitečné rady, například ohledně přijímacího procesu či financování studia. V druhé 

části hodiny přišly na řadu dotazy studentů. Věříme, že studenty, a to nejen ty, kteří o studiu 

ve Velké Británii uvažují, povídání zaujalo. 

 

 

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění 

Ústřední kolo olympiády v 

ŠJ v Praze 

Natálie Křičenská 8.C 10. 

Krajské kolo olympiády v ŠJ Vojtěch Kaplan 6.C 2. 

Krajské kolo olympiády v ŠJ Natálie Křičenská 8.C 1. 

Krajské kolo olympiády v FJ 

29. 3. 2017 

Jakub Zapletal 7.C 4. 

Okresní kolo olympiády v AJ Adéla Cimburková 2.C 2. 

Okresní kolo olympiády v AJ Josefína Marie Malá 4.C 2. 
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Krajské kolo olympiády v AJ Josefína Marie Malá 4.C 1. 

Ústřední kolo olympiády 

v AJ v Praze 

Josefína Marie 

Malá 

4.C 9. 

Soutěž v anglické recitaci do 

15ti let - E. A. Poe's Raven 

Josefína Marie Malá 4.C 1. 

Okresní kolo olympiády v AJ Tomáš Trávníček 7.C 11. 

Okresní kolo 

Olympiády z Nj 

Ondřej Matějka 2.A 8. 
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Předmětová komise tělesné výchovy 
Předseda: Mgr. Václav Vohralík 

 

Vzdělávací aktivita Účastníci 

LVVZ Paseky nad Jizerou 2.C 

LVVZ Paseky nad Jizerou 1.A a 5.C 

Letní vodácký kurz 2.A a 6.C 

 

Plavecký kurz 

Od září do listopadu absolvovali studenti 1.C a 2.C v rámci tělesné výchovy celkem 

10 hodin plavání v bazénu ve Vysokém Mýtě. Během výuky všichni prošli tréninkové 

jednotky, ve kterých si zdokonalili jednotlivé plavecké styly, plavecké obrátky a skoky do 

vody. V rámci těchto hodin měli také možnost využít relaxační centrum (sauna, sněžná 

komora, perličková koupel). 

Jsme přesvědčeni, že tato forma výuky plavání v rámci TV je velmi přínosná a to 

zejména z pohledu zdravotního, ale i z pohledu fyzické připravenosti studentů, i proto 

bychom touto cestou rádi poděkovali plavecké škole ve Vysokém Mýtě za perfektní přístup 

k výuce a ke studentům, Pardubickému kraji a SRPŠ naší školy za finanční příspěvek na 

konání tohoto kurzu. 

Na základě našich zkušeností a pozitivních reakcí dětí, bychom byli rádi, kdyby tento 

projekt pokračoval i v dalších letech. 

 

 

Letní Olympijské hry dětí a mládeže 2017 

Celkem 8 žáků naší školy se probojovalo na letní Olympijské hry dětí a mládeže a 

reprezentovalo nejen naše gymnázium, ale i Pardubický kraj. Byli to:  

Lucie Bačinová – 2. místo dvouhra, 9. místo čtyřhra 

Pavla Bačinová – stolní tenis – dvouhra – 9. místo, 14. místo smíšená čtyřhra 

Klára Bartošková – 2. místo 300m, 8. místo 100m překážky 

Adéla Cimburková – synchronizované plavání – 13.  a 20. místo 

Tomáš Dvořák – basketbal, družstvo 5. místo 

Martina Papoušková – MTB – 14. místo 

Aneta Solníková – hod míčkem, 19. místo 

Kateřina Štefanová – 2 x 3. místo: MTB + dráhová cyklistika 

 

 

Sportovci roku 

Na konci školního roku byl jako každý rok tradičně vyhlášen Sportovec roku 

a Sportovkyně roku – titul získali Jan Novotný a Klára Bartošková. 

 

 

Sportovní kroužky 

I v tomto školním roce měli žáci nižšího gymnázia možnost navštěvovat kroužek 

sportovních her v časové dotaci 90 minut týdně a žáci vyšších ročníků navštěvovali kroužek 

volejbalu. 
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7. Prevence sociálně patologických jevů 
 

V oblasti primární protidrogové prevence jsme i v tomto školním roce pokračovali 

společně s PaedDr. Zdenou Kašparovou v projektu „ Sám sebou“, na jehož uskutečnění jsme 

získali dotaci 20 000 Kč. 

Projekt je víc jak 16 let stabilní součástí minimálního preventivního programu (dále  

MPP) našeho gymnázia. Jeho působení je zaměřeno na studenty, pedagogy a rodiče. Při jeho 

zpracování jsme vycházeli z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže, zpracované MŠMT, dále ze Strategie protidrogové politiky Pardubického kraje a 

vlastních poznatků získaných při realizaci MPP. Praxe dokazuje, že hlavní cílová skupina, 

kterou jsou studenti, je výrazně ovlivňována informacemi z „nezávislých“ zdrojů. Mezi tyto 

zdroje lze uvést např. sociální sítě, ze kterých zpravidla nelze zjistit autora původní informace 

a ani ověřit její validitu. Zde sehrává nezastupitelnou roli nezávislý odborník, který je 

schopen se studenty objektivně diskutovat a argumentovat vědeckými a praktickými 

poznatky získanými z dobré znalosti problematiky. 

V rámci projektu proběhl adaptační kurz na Horním Jelení, kterého se zúčastnili 

studenti prvních ročníků a poprvé také studenti primy. V primě a v 1.A měl kurz pomoci při 

tvorbě nového třídního kolektivu a třídě 5.C (třída víceletého gymnázia) ukázat na skutečný 

stav ve třídním kolektivu a posilovat pozitivní 

vztahy. Dále pak zvýšit informovanost o 

příčinách a důsledcích rizikového chování, 

zjistit informovanost žáků o rizicích 

nejzneužívanějších návykových látek v jejich 

věkové kategorii a zjistit postoje k těmto 

návykovým látkám. Dále také zjistit, zda a do 

jaké míry jsou žáci závislí na mobilních 

telefonech, sociálních sítích, příp. hrách a 

přiblížit žákům problematiku šikany v třídních 

kolektivech a rizika spojená s jejími projevy. 

Abychom naplnili  MPP, uskutečnili 

jsme i další akce např. besedu pod názvem „Bio den“ o zdravém životním stylu a workshop 

se záchranáři o systému zdravotní péče a jak nejlépe poskytnout první pomoc. 

Využili jsme nabídky instituce MP Education, která nám nabídla výchovně vzdělávací 

pořady. Pro žáky nižšího gymnázia o dospívání, zdravém životním stylu s názvem  „Holky 

z Venuše, kluci z Marsu“. Pro první ročníky „Bát či nebát se …? “o rizikových faktorech v 

období dospívání a jejich vliv na reprodukční zdraví, sexuální chování, život v úplné a 

neúplné rodině.  Pro druhé ročníky jsme zvolili cyklus  „A svět se točí dál“. Hlavním 

tématem jsou konflikty – co je konflikt, motivy konfliktů a jejich pozitiva, co s nimi, jsou 

hádky nevyhnutelné a ukázky řešení modelových situací.  

Snažíme se, aby studenti měli dostatek informací a dokázali se orientovat 

v problémech současné multikulturní společnosti. K tomu nám slouží debatní klub, který 

vznikl v rámci studentského parlamentu. Jeho členové uspořádali řadu akcí, např. besedu 

s bývalými studenty nebo přednáškový den „Významné osobnosti a témata“. A tady se např. 

hovořilo o Blízkém východu a o Arménii. 

Často a úzce spolupracujeme s Mgr. Zdenou Matouškovou, speciální pedagožkou 

z PPP v Pardubicích, která nám velmi ochotně pomáhá při řešení krizových situací našich 

studentů.  
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Dobrá byla  spolupráce i s třídními učiteli, řešili jsme společně některé problémové 

situace ve třídě, které se týkaly vztahů mezi rodiči a jejich dětmi, vztahy mezi vrstevníky, 

problémy s učením, s návykovými látkami, apod. 

 

 

V Holicích 4. 10. 2017                                              Miloslava Koláčková, výchovný poradce 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

V uvedeném období byly v souladu s Plánem DVPP realizovány tyto vzdělávací aktivity: 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli v rámci přípravného týdne proškoleni v poskytování 

první pomoci. 

 

 

Ředitelka školy 

 Kariérní řád pro pedagogické pracovníky – školení 

 Čerpání finančních prostředků z ESF formou projektů zjednodušeného vykazování – 

tzv. Šablony pro SŠ - školení 

 Tvorba školního akčního plánu – v rámci KAP 

 Jak komunikuje úspěšný ředitel/ředitelka – kurz (Centrum přátel aktivního učení 

o.p.s.) 

 Finance školy – odpovědnost ředitele aneb jak správně nakládat se zdroji školy – kurz  

(Centrum přátel aktivního učení o.p.s.) 

 Jak mít v pořádku dokumentaci z hlediska požadavků právních předpisů – kurz  

(Centrum přátel aktivního učení o.p.s.) 

 Pravidelné školení v oblasti bezpečnosti práce a PO pro vedoucí pracovníky 

 Účast na poradách ředitelů škol a školských zařízení organizovaných Krajským 

úřadem Pardubického kraje 

 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky 

 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Vyhláška 50 Koláčková, 

Nechvíle, 

Valášková, Vaněk 

Zákon pro PPP, inkluze Koláčková M. 

Seminář pro ŠMAK Koláčková M. 

Nové trendy a přístupy v kariérovém poradenství Koláčková M. 

Šikana Koláčková M. 

VMWare DELL EMC Vaňous Robert 

Seminář Praktické využití Microsoft Enrollment for Education 

Solution (EES) v Pardubickém kraji 

Vaňous Robert  

Kurz - OneNote jako zápisník učitele i sešit pro žáky Rožková 

Veronika 

Studium zadavatelů k nové maturitě Rožková 

Veronika 

Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP MZ Rožková 

Veronika 

Kodu – vizuální programování Polák Jan 

Školení pro předsedy maturitních komisí Valášková Jitka 

Rozvíjení matematické gramotnosti Valášková Jitka 

Úpravy ŠVP dle nové legislativy Valášková Jitka 
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Předmětová komise biologie, zeměpisu a chemie 

 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Cesta do hlubin chemie, Př. F. UK, říjen Jiří Dvořáček 

2x chem. semináře, Chem.-tech.f. UPce, list., únor Jiří Dvořáček 

2x Svět energie ČEZ-Ostrava, Plzeň, říjen, květen Jiří Dvořáček 

Př. F. UHK, org. syntéza, březen Jiří Dvořáček 

OneNote jako zápisník učitele i sešit pro žáky – Gymnázium A. 

Jiráska V Litomyšli – 14. 6. 2017 

Marek Janů 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – 

MAS Holicko - 20. 4. 2017 

Marek Janů 

Využití ICT ve výuce na 2. stupni ZŠ - MAS Holicko - 6. 4. 2017 Marek Janů 

EDU Day 2017 – 30. 3. 2017 Marek Janů 

OneNote jako zápisník učitele i sešit pro žáky – Gymnázium A. 

Jiráska V Litomyšli – 14. 6. 

Veronika 

Rožková 

Descartes – Konflikty a problémové oblasti současného světa Veronika 

Rožková 

Inkluze - PPP Koláčková 

Seminář pro ŠMAK - NIDV Koláčková 

Kariérové poradenství - KÚ Koláčková 

Šikana - KÚ Koláčková 

 

Předmětová komise společenských věd 

 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Online výuková platforma „Nucená práce 1939–1945. Příběhy 

pamětníků ve výuce“. Organizátor: Živá paměť o.p.s. 

Kotyk 

Moderní metody výuky holocaustu Pýchová 

 

 

Předmětová komise cizích jazyků 

 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Současná podoba mluvené francouzštiny, školení Descartes, 

Praha, 28.4.2017 

Mgr. Jana Doskočilová 

 

Šikana, seminář, KÚ Pardubice, 1.6.2017 Mgr. Jana Doskočilová 

Konzultační seminář k písemné práci z CJ - anglický jazyk, 

NIDV Pardubice 15.3. 2017 

Mgr. Kateřina Kay 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 

jazyka, UHK, 24.4. 2017 

Mgr. Kateřina Kay 

Současná španělská literatura – Instituto Cervantes Praha –

9.3. 2017 

PhDr. Miroslava Vrbická 

Seminář k přípravě hodnotitelů písemné MZK z anglického 

jazyka - 13.3.2017 

Mgr. Jaroslava Račická 

Návštěva seminářů v Instituto Cervantes- Praha 

 

PhDr. Miroslava Vrbická 

Mgr. Linda Nováková 

Návštěva semináře Fred – I-net materiály v AJ 22. 3. 2017 

HK 

Mgr. Z. Raabenstein 

Schejbalová 
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Seminář CLIL ve výuce Aj – 24. 4. 2017 Holice Mgr. Z. Raabenstein 

Schejbalová 

Seminář Využití ICT ve výuce AJ -  6. 4. 2017 Holice  Mgr. Z. Raabenstein 

Schejbalová 

Prezenční seminář pro hodnotitele ÚMZK z RJ  Jaroslava Račická 

Seminář pro předsedy mat. komisí, NIDV Pardubice Jaroslava Račická  

KOS AJ- metod. seminář pro hodnotitele ÚMZK  NIDV 

Pardubice  

Jaroslava Račická  

 

Školení pro hodnotitele ÚMZK ze ŠJ - Praha Miroslava Vrbická 

Seminář: Hry ve výuce angličtiny - Praha Miroslava Vrbická 

Kurz etické výchovy - Praha Miroslava Vrbická 
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9. Inspekční a kontrolní činnost 
 

Ve dnech 15. 5. 2017 až 29. 6. 2017 proběhla v naší škole řádná kontrola 

v  samostatné působnosti na úseku hospodaření, kterou provedli na základě pověření ředitele 

Krajského úřadu Pardubického kraje č. 178/2017 ze dne 26. 4. 2017 pracovníci kanceláře 

ředitele úřadu a pracovníci odboru školství Pardubického kraje.  

 

 

10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Ze života školy 

I v tomto školním roce jsme se zaměřili na podporu studentské iniciativy. Podpořili 

jsme činnost studentského parlamentu. Pod jeho záštitou proběhl na konci školního roku 

přednáškový cyklus s názvem Den osobností. Z iniciativy studentského parlamentu vznikl už 

v loňském školním roce tzv. debatní klub. Zájemci o konstruktivní diskusi z řad žáků se 

scházeli 1x měsíčně, aby si za odborného vedení Aleše Kotyka, vyučujícího dějepisu, 

vyměňovali názory a získávali nové informace na aktuální témata, např. legální držení 

střelných zbraní, prezidentské volby v USA, školství a alternativní způsoby vzdělávání, 

populismus, Donald Trump, Čína a její přístup k lidským právům, ekologie. K pochopení 

souvislostí diskutujícím občas pomohla i videa a krátké dokumenty. 

Kromě spolupráce se současnými žáky se snažíme udržet kontakt i s absolventy naší 

školy. Příkladem může být neformální setkání žáků maturitních ročníků s absolventy, 

nazvané Absolventi maturantům. Ti se přišli podělit o své zkušenosti z oblasti 

vysokoškolského studia doma i v zahraničí, na soukromých i státních vysokých školách.  

 

Spolupráce se školami v regionu 

  Letošní projektový den pro žáky 

základních škol byl spojen s francouzským 

spisovatelem, zakladatelem sci-fi žánru 

Julesem Vernem. Učitelé společně se studenty 

třetích ročníků připravili pro svoje mladší 

kolegy prezentaci a představení osobnosti 

Julesa Verna v aule. Pod vedením paní učitelky 

Doskočilové zazněla z úst snoubenky Honorie 

Morelové i francouzština. Toto se odehrávalo, 

jak jinak, v dobových kostýmech. 

Poté se žáci základních škol rozdělili do čtyř 

skupin a postupně absolvovali praktické dílny. V dílně vedené paní učitelkou Macků se 

seznámili s úryvky z knihy „Cesta kolem světa za 80 dní". Touto knihou se nechali inspirovat 

při barevném dotváření výtvarných motivů z cesty po Indii. Toto dílo bylo námětem i ve 

druhé dílně, paní učitelky Drahošové, kde po zhlédnutí scénky vyráběli plakáty zvoucí na 

cestu kolem světa. Kniha „20 tisíc mil pod mořem" inspirovala fyzikální dílnu paní učitelky 

Valáškové, kde žáci řešili fyzikální úlohy týkající se především hydrostatiky. V rámci 

poslední dílny se žáci seznámili se šifrováním a také si jej vyzkoušeli. Tuto dílnu zajistil pan 

učitel Janů. 

Letošního projektového dne se zúčastnilo 130 žáků z pěti základních škol v okolí. Ze 

základní školy v Borohrádku jsme obdrželi následující zpětnou vazbu, za kterou jsme velmi 

rádi: „Minulý čtvrtek se obě naše deváté třídy v doprovodu třídních učitelů zúčastnily 

projektového dne Cesta do světa Julesa Verna na Vašem gymnáziu. Chtěla bych Vám tímto 
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vyjádřit poděkování všech našich žáků i třídních učitelů za velmi pěkný a zajímavý projekt. 

Obzvlášť kladně hodnotili poutavý program, organizaci celého dne a výbornou práci Vašich 

pedagogů a studentů." (Mgr. Iva Přibylová, ředitelka základní školy v Borohrádku) 

 

Charitativní činnost 

Protože nejsme lhostejní, ochotně a rádi se zapojujeme do charitativních projektů a 

podílíme se na dobročinných akcích. Aktivně dlouhodobě podporujeme celostátní akci Bílá 

pastelka, jejíž 17. ročník se uskutečnil dne 11. října 2016. Konec října byl pak zpestřen 

charitativním koncertem Hudba pomáhá, jehož cílem bylo vybrat finanční prostředky na 

studium naší adoptivní africké holčičky Salome. Výtěžek z prosincového adventního 

koncertu, který každoročně naše škola pořádá, byl tradičně věnován na konto Adventních 

koncertů České televize. Tentokrát na něm vystoupili herci Východočeského divadla 

Pardubice. Již vloni jsme navázali spolupráci s obecně prospěšnou společností Život dětem. 

Tato organizace pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem celé České 

republiky. V březnu jsme tak mohli v rámci tzv. Srdíčkových dnů podpořit koupí drobných 

dárků jejich projekty. 

V pondělí 20. března 2017 část třídy 4. C opět po roce zopakovala svou úspěšnou 

charitativní akci na podporu nadace UNICEF. Od rána studenti prodávali vlastnoručně 

upečené dezerty ze všech koutů světa. Akci měli opět skvěle zorganizovanou, dezerty 

výborné, proto není divu, že se vše prodalo a třídě se podařilo vybrat rekordní částku ve výši 

4 159,-, kterou se rozhodli poslat nadaci UNICEF do fondu řešení aktuálních krizových 

situací (např. přírodní katastrofy nebo válečné konflikty) v chudých částech světa. 

Již vloni se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky Český den proti 

rakovině, kterou pořádala nadace Liga proti rakovině Praha, a tak i letos - 10. května 2017 

naši studenti prodávali v  ulicích Holic žluté kvítky měsíčku lékařského. Tématem sbírky 

byla tentokrát skupina nádorů hlavy a krku, neboť meziročně počet nových pacientů s tímto 

typem nádoru přibývá. Výtěžek sbírky putuje na prevenci onemocnění, podporu výzkumu a 

vybavení onkologických pracovišť. 

Od května 2017 naše škola nově adoptovala keňského chlapce Clevelanda Ochienga 

Ogwena. Po úspěšných adopcích předešlých dětí Davida a Salome, kteří základní školu již 

ukončili, tak jde o třetí adoptivní dítě naší školy v rámci programu Adopce na dálku 

organizované Centrem narovinu. Dvanáctiletý Cleveland žije s rodiči v oblasti Kisumu v 

Keně. Jeho otec rybaří a matka provozuje drobný prodej potravin. Spolu s dalšími šesti členy 

domácnosti bydlí v malém polohliněném domku. Cleveland navštěvuje 5. ročník školy Island 

of Hope Humanist School v rámci komunitního centra Ostrov naděje a právě naše adopce mu 

zajištuje možnost dále chodit do školy, neboť adoptivní rodič či organizace hradí školné. 

Ve dnech 27. 6. a 28. 6. 2017 se na naší škole uskutečnila akce s názvem Sběr 

školních potřeb pro Charitu Pardubice. Oblastní charita Pardubice již každoročně pořádá 

sbírku školních potřeb pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé životní situaci. V našem 

gymnáziu tuto akci organizačně zaštítily Tereza Kunická, Tereza Málková a Dominika 

Plavková ze 2.A. 
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Kulturní akce pro veřejnost 

Kromě již výše uvedeného adventního koncertu se pro veřejnost uskutečnila i tradiční 

studentská akademie ke Dni boje za svobodu a demokracii. Program připravili studenti a byl 

sestavený z převzaté a vlastní tvorby.  

Předávání maturitních vysvědčení proběhlo 2. června 2016 v aule školy za krátkého 

doprovodného kulturního programu a slavnostního projevu ředitelky školy a předsedkyně 

HV SRPŠ Mgr. Heleny Knížkové. Stejně jako vloni obdrželi naši maturanti z iniciativy školy 

kromě maturitního vysvědčení i tzv. „dodatek k osvědčení“ v angličtině, jenž je oficiálním 

a mezinárodně uznávaným dokladem o znalostech a dovednostech maturanta z gymnázia. 

Dodatek k osvědčení spolu s jazykovým pasem, životopisem a eventuálně i dokladem 

o mobilitě tvoří tzv. Europass, který poskytuje zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím 

celé EU přehledné informace o jeho držiteli. 

Hojně navštěvovanou akcí jsou maturitní plesy, které se z prostorových důvodů konají 

již po několik let v Sezemickém domě v nedalekých Sezemicích. Na jejich organizaci se 

každoročně významnou měrou podílí HV SRPŠ. Letos se konal 10. února 2017. 

 

 
 

 

PR školy 

  Informace ze života školy i nadále pravidelně zveřejňujeme v Holických 

listech a na Školském portálu Pardubického kraje. 

 V rámci náboru nových studentů jsme organizovali v listopadu a lednu den 

otevřených dveří. Dále jsme představili naši školu na výstavě vzdělávání Schola Bohemia 

v Pardubicích a při podobné akci i v Aldisu v Hradci Králové. Pro školní rok 2016/2017 jsme 

se rozhodli zaplatit inzertní propagační článek v Atlasu školství pro Pardubický 

i Královéhradecký kraj, a zvýšit tak povědomí o naší škole v obou regionech. 
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11. Zpráva o hospodaření školy 
 

(v tisících Kč) 

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

Ukazatel                                                            Upravený rozpočet               Skutečnost 

                                                                                     2016                             2016 

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

Příjmy - celkem             21 658            21 841 

Z toho  příděl ze státního rozpočtu          

            dotace od KÚ             19 912                           19 912 

            školné               -       - 

            hospodářská činnost                                                 -         95                                    

            ostatní                1 746           1 834 

 

Výdaje 
Neinvestiční výdaje celkem              21 658            21 818 

Z toho náklady na platy zaměstnanců školy            11 886            11 886                             

ostatní osobní náklady          18        69                                                                                      

            zákonné odvody zdravotního a soc. pojištění 4 242   4 242 

            výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky        100      113 

            stipendia                    2          2 

            ostatní provozní náklady    5 320   5 372 

 cestovné           70                                90 

    vzdělávání zaměstnanců         20        44   

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

 

Hlavní příjmem naší školy je dotace Krajského úřadu Pardubického kraje, která byla 

vyčerpána v plné výši. Dalšími příjmy jsou nájmy a pak drobné příjmy za studentské 

průkazy, opisy vysvědčení, náhrady za ztrátu učebnic apod. Příjmy ze stravného jsou plně 

čerpány na úhradu potravin pro školní stravování. 

 

Náklady na platy zaměstnanců byly vyčerpány na 100 % limitu. Další osobní náklady 

(sociální a zdravotní pojistné, příděl do FKSP, zákonné pojištění úrazu, náhrada za prvních  

14 dní nemoci) byly čerpány dle předpisů.  

Náklady na učebnice a učební pomůcky byly čerpány ve výši 113 tis. Kč. V ostatních 

provozních nákladech tvoří největší položku energie a voda. Hospodářský výsledek činil  

23.321.28 Kč zisku, z toho VHČ 20.517,69 Kč. Zisk byl přidělen do rezervního fondu v celé 

částce. 

Investiční prostředky nám přiděleny nebyly.  

Z našich investičních prostředků jsme provedli rekonstrukci jazykové učebny 1 v ceně 

125.225,-- Kč a zakoupili dopravní značení na parkoviště školy v ceně 13.890,-- Kč. 

 

 

        Ing. Dana Bůžková, hospodářka 
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12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů, projekty financované z cizích zdrojů 
 

Školní rok 2016/2017 se v naší škole nesl ve znamení příprav velké investiční akce, 

na jejíž realizaci plánujeme využít finanční prostředky z evropských dotací. Jedná se o 

projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“, který 

připravujeme spolu s Pardubickým krajem. V tomto školním roce byla pořízena projektová 

dokumentace a vysoutěženi někteří dodavatelé. 

Dále jsme podali projektovou žádost v rámci programu Erasmus+, klíčová aktivita K1 

Vzdělávací mobilita jednotlivců, konkrétně Mobilita pracovníků školství. Náš projekt 

s názvem „Aktivní učitel znamená lepší student pro Evropu“ bohužel nebyl v prvním kole 

schválen a byl zařazen do zásobníku náhradních projektů. 

Třetím evropským projektem v tomto školním roce je „Vzdělávání pedagogických 

pracovníků holického gymnázia“. MŠMT jako Řídicí orgán Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt ve výši 

474 124,- Kč, a to v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I. Datum zahájení fyzické realizace projektu bylo 

stanoveno na 1. 9. 2017. 

 

 
 

Další projekty financované z cizích zdrojů 

V tomto školním roce jsme byli úspěšní s žádostí do programu vyhlášeného MŠMT 

Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých 

gymnázií v roce 2016. Projektové aktivity probíhaly od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016, přičemž 

jsme na jejich realizaci obdrželi dotaci ve výši 67 685,- Kč. Jednotlivá témata byla splněna 

dle plánu na jednotlivá období (Smysl života, rozvíjení vztahů, asertivita, empatie a 

prosociální chování). Ve třídách proběhly 

zážitkové aktivity – společná četba, 

workshopy, myšlenkové mapy, brainstorming 

a další. Uskutečnily se plánované výjezdy – do 

pietního místa Ležáky, Brandýsa a Chocně, 

Prahy (Židovského muzea na workshop Hanin 

kufřík) a do Diecézní charity v Hradci 

Králové. Na škole proběhla plánovaná setkání 

(besedy, workshopy) s odborníky – se 

záchranáři (první pomoc), s Ing. Kadlecem 

(jak se bránit manipulaci, nebezpečí internetu), 

besedy s knězem, o adopci. V souladu se 

záměrem na naší škole se uskutečnil Projektový den na téma Vrba – Wetzler. 
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V oblasti primární protidrogové prevence jsme i v tomto školním roce pokračovali 

společně s Pedagogickou, psychologickou a právní poradnou Praha v projektu „Sám 

sebou“, na jehož uskutečnění jsme získali 20 000 Kč od sponzorů. 

 

V tomto roce jsme uspěli se svou žádostí o příspěvek z rozpočtu Pardubického 

kraje na organizování soutěže 5 jazyků na pódiu, kdy byla částkou 5 000 Kč částečně 

zajištěna její organizace. Další finanční prostředky musela škola najít z jiných zdrojů. Byli 

jsme potěšeni, že nad naší soutěží přijal rovněž záštitu starosta města Holice Ladislav 

Effenberk, která byla spojena s finančním příspěvkem ve výši 10 000 Kč. 

Tento rok jsme čerpali rovněž dotaci v rámci Programu na podporu rozvoje sportovní 

činnosti škol a školských zařízení a na podporu volnočasových aktivit – obdrželi jsme 

8 000 Kč na Zdokonalující plavecký výcvik pro žáky 1. a 2. ročníku nižšího gymnázia, 

který byl nejen samotnými žáky, ale i učiteli a rodičovskou veřejností velmi pozitivně 

hodnocen. 

 

Jako každý rok jsme se ucházeli o dotaci z rozvojových programů vyhlášených 

MŠMT: Excelence středních škol, Excelence základních škol. Oba programy umožňují 

finančně ocenit pedagogické pracovníky za přípravu nadaných žáků na soutěže, jež jsou 

evidovány v každoročně aktualizované databázi MŠMT. Jsme rádi, že částka, na kterou 

v rámci Excelence dosáhneme, se rok od roku zvyšuje. 
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13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

 Ve školním roce 2016/2017 jsme nabídli následující zájmové kroužky pro žáky 

gymnázia a základních škol v regionu – jazykové kroužky, programování v jazyce Baltík, 

psaní všemi deseti na počítačové klávesnici, pěvecký sbor, hraní na bubny djembe, výtvarný 

kroužek, softbal, volejbal a kroužek technického kreslení. Otevřely se i jeden kurz anglického 

jazyka organizovaný ve spolupráci s Evropským vzdělávacím centrem. 

 

 

14. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

Odborová organizace 

Ve školním roce 2016/17 působila odborová organizace na Gymnáziu Dr. E. Holuba 

v celkovém počtu 5 osob. Předsedou je Mgr. Milan Nágr, členkami výboru Mgr. Mirka 

Králová a Mgr. Jitka Valášková. Členové odborové organizace se scházeli podle aktuálních 

potřeb, v průměru 1 x za 2 měsíce. Podíleli se na plnění úkolů vyplývajících z kolektivní 

smlouvy, předávali poznatky získané po odborové linii ostatním členům pedagogického 

sboru i zbývajícím zaměstnancům školy. 

 

Sdružení rodičů a přátel školy 

Ve školním roce 2016/2017 navázalo Sdružení rodičů a přátel školy na práci 

v předchozích letech a je nutné podotknout, že v tomto školním roce byla práce Sdružení o to 

náročnější, že se jednalo o první rok, kdy v čele Sdružení stálo zcela nové vedení výboru, pro 

které byl celý rok doslova „prubířským kamenem“, přičemž laťka, která byla nastavena 

vedením předešlým, byla skutečně velmi vysoko. Směřování činnosti Sdružení se oproti 

jiným létům nijak nezměnilo, cílem zůstalo zastupování zájmů studentů a jejich rodičů, 

kterým často zprostředkovávalo komunikaci s vedením školy a s dalšími subjekty. Sdružení 

se již samozřejmě podílelo na organizaci různých školních akcí nebo je organizovalo přímo. 

Primárním úkolem bylo a je nadále výše uvedenou činnost zkvalitňovat, prohlubovat a 

přispívat tak ke zlepšení podmínek a zázemí pro výuku, výchovu a zájmovou činnost 

studentů holického gymnázia. 

Stejně jako v předchozích letech probíhala jednání Sdružení vždy každé první pondělí 

v měsíci v průběhu školního roku. Členové výboru se při jednotlivých schůzkách setkávali se 

zástupci studentů, kteří tak měli možnost přednést své požadavky a náměty. Pravidelně se na 

jednání vždy dostavovali také zástupci vedení školy, kteří Sdružení předkládali informace 

především o průběhu výuky a o všech akcích, kterých se škola jakýmkoli způsobem 

účastnila. Předmětem jednání však byly také problémy, se kterými se škola potýkala, a 

k jejichž řešení mohlo Sdružení jakýmkoli způsobem přispět.  

V souladu se schváleným rozpočtem se Sdružení podílelo na mnoha školních akcích, 

které mají v rámci školy již delší tradici, ale stejně tak byl výbor Sdružení nakloněn i 

projektům novým. Takovým byl například kurz plavání pro první a druhé ročníky nižšího 

gymnázia, na kterém se Sdružení finančně významně podílelo. Mezi již tradiční akce, které 
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Sdružení podpořilo, patřil například lyžařský kurz, sportovní kurz nebo adaptační kurz pro 

první ročníky vyššího gymnázia zahrnující spolupráci s psychology. V tomto projektu se 

Sdružení zasadilo, aby se od školního roku 2017/2018 adaptační kurz vztahoval také na první 

ročník gymnázia nižšího. Samozřejmostí se již stalo proplácení nákladů na účast studentů na 

vědomostních či sportovních akcích, a to včetně jejich odměňování, kdy tak Sdružení v roce 

2016/2017 vynaložilo částku 33.483,-Kč. 

Tradičně nejnáročnější akcí celého roku byla pro Sdružení, potažmo pro členy výboru, 

organizace Maturitního plesu, který se konal v únoru 2017. Ples byl připravován ve 

spolupráci se studenty a pedagogy od počátku školního roku. Jednalo se o nejvýznamnější 

akci, na které se Sdružení podílelo finančně (náklady činily částku 64.397,-Kč) a 

pořadatelsky. Počáteční obavy nového vedení výboru ze zvládnutí celého plesu následně 

vystřídala radost z  povedené akce s neobvykle pěkným výtěžkem a neméně velkou odměnou 

byla pro celý výbor  především spokojenost maturantů.   

Závěrem tak snad lze konstatovat, že výbor Sdružení pod novým vedením ve školním 

roce 2016/2017 se svou prací obstál a navázal tak na práci svých předchůdců „bez ztráty 

kytičky“. Nezbývá tak, než stávající práci „vybrousit“ do detailů a vyhledat nové možnosti, 

jak přispět k dalšímu fungování a rozvoji Gymnázia Holice a ke spokojenosti jeho studentů a 

pedagogů. 

 

Mgr. Helena Knížková, předsedkyně HV SRPŠ)  

Další partneři 

Škola se může pochlubit uzavřeným partnerstvím s Univerzitou Hradec Králové, díky 

kterému se mohou žáci školy společně se svými učiteli účastnit vzdělávacích akcí pořádaných 

univerzitou či využít konzultací v rámci středoškolské odborné činnosti. Stejně tak 

pokračovala spolupráce s Univerzitou Pardubice a s Evropským vzdělávacím centrem 

organizujícím přípravné kurzy anglického jazyka k renomovaným Cambridgeským zkouškám 

pro naše žáky za zvýhodněné ceny. Rovněž si velice vážíme podpory Nadačního fondu 

Josefa Luxe. 

 

Již druhým rokem se v našem gymnáziu pravidelně 

scházel kroužek technického kreslení. Výuka probíhala díky 

partnerské spolupráci s holickou pobočkou firmy Erwin 

Junker Grinding Technology a.s., která zajistila lektora z řad 

svých zaměstnanců. Věříme, že tento kroužek naplní očekávání všech zúčastněných a že v 

následujících letech budeme tuto spolupráci nadále rozšiřovat. 

 

 Naše škola se v loňském roce stala členem IQRF 

Aliance, která se zaměřuje na podporu výuky, vzdělávání 

a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol 

v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF 

a Internetu věcí. Při našem gymnáziu vznikl tým, který se 

seznamuje s touto novou technologií a letos se poprvé 

aktivně zapojil do programu IQRF Smart School s vlastním 

projektem meteorologické stanice. 

 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

Naše škola se v listopadu 2015 stala místním centrem programu DofE, který je 

součástí Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jde o prestižní, celosvětově rozšířený 

vzdělávací program podporující osobní růst, samostatnost, zodpovědnost. Dále vede mladé 

lidi k objevování talentů, zlepšování dovedností, formování osobních postojů a schopnosti 
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motivovat sama sebe k dosažení dlouhodobého cíle. Program DofE je celosvětový program 

neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 

britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech 

základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a 

dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění.  

Skupina nadšenců, kteří v loňském roce plnění tohoto programu na naší škole zahájili, 

se po úspěšném ukončení tzv. bronzové úrovně pustila do stříbrné úrovně. K nim se letos ve 

velkém počtu přidali studenti zejména ze 4.C a 1.A a vrhli se na plnění aktivit v oblasti 

„talent", „sport" a „ dobrovolnictví". Své dojmy a postřehy si všichni účastníci vyměnili při 

neformálním posezení na terase naší školy, které se konalo v úterý 27. 6. 2017. Převažovalo 

zde nadšení s příslibem pokračování v dalších úrovních, ale i rozpačitost, únava či uznání 

náročnosti celého programu. Všichni se ale 

shodli, že čas strávený s DofE byl velkou výzvou. 

Před sebou mají všichni „ bronzoví dofáci" ještě 

poslední aktivitu v podobě tzv. expedice. Jako cíl 

si zvolili lokalitu Náchodska, kam se v září 

vydají, aby něco nového zažili, objevili, pokořili 

překážky, překonali své limity a hlavně aby zkusili „přežít" v přírodě bez vymožeností 

moderní doby a bez pomoci dospělých. 

 

V rámci spolupráce s Městem Holice jsme zpřístupnili venkovní sportovní areál 

holické veřejnosti. Samozřejmostí je i pronájem sportovní haly, která je tak nejen 

o pracovních dnech, ale občas i během víkendu plně využívána. Kromě sportovišť 

pronajímáme i aulu a některé učebny. Město Holice je stálým sponzorem školy – v letošním 

roce poskytlo finanční prostředky na adaptační kurz „Sám sebou“ a soutěž „5 jazyků na 

pódiu“. V tomto školním roce se několik vybraných žáků naší školy zúčastnilo oficiální 

delegace vypravené Městem Holice, aby uctili památku Dr. Emila Holuba a položili věnec 

k jeho hrobu na vídeňském hřbitově. 

 

V naší výchovně-vzdělávací činnosti nás dále podporují Kulturní dům města Holice, 

Technické služby města Holic a mnohé soukromé subjekty – např. firma RCD 

Radiokomunikace, a.s., BV elektronik, Tronic, Pacific Direct, aj. 
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15. Závěr 
 

Školní rok 2016/2017 se v naší škole nesl ve znamení příprav investičních akcí. Na 

počátku školního roku se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo připravit projektovou 

dokumentaci na akci „Gymnázium Holice – rekonstrukce atletické dráhy.“ Atletická dráha 

vykazovala v posledních letech takové závady, které se neslučovaly s jejím bezpečným 

užíváním, a vzhledem k tomu, že i povrch vnitřního hřiště na míčové hry byl na konci své 

životnosti, byla projektová dokumentace rozšířena i o něj. V červnu 2017 byl vysoutěžen 

dodavatel - PORR a.s. - a 15. 8. 2017 mu bylo předáno staveniště. Nejzazší plánovaný termín 

dokončení generální rekonstrukce byl stanoven na 30. 6. 2018. 

Ve fázi příprav stále zůstává projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných 

učeben a laboratoří“, který opět připravujeme spolu s Pardubickým krajem. V tomto školním 

roce byla pořízena projektová dokumentace a vysoutěženi někteří dodavatelé. Očekáváme, že 

realizace bude financována s využitím evropských dotací, pravděpodobně z programu ITI, 

přičemž podání projektové žádosti proběhne nejspíše v lednu 2018 s ohledem na vyhlášení 

příslušné výzvy. 

Samostatnými investičními akcemi v režii školy byla v dotčeném školním roce 

rekonstrukce obkladu ve sportovní hale (červenec – srpen 2017) a vytyčení vyhrazeného 

parkoviště pro zaměstnance školy. 

Na počátku roku 2017 jsme se museli v naší škole vypořádat s čerstvou účinností 

vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet 

k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (tzv. pamlsková vyhláška). V praxi to 

znamenalo úplně změnit sortiment ve školním bufetu, na což jeho provozovatel odmítl 

přistoupit. Během února 2017 jsme podepsali smlouvu s novým subjektem – Českou 

abilympijskou asociací, která se se svým projektem zdravých e-Svačinek zavázala 

požadavkům vyhlášky vyhovět. 

 

Co se týče výchovně-vzdělávací činnosti, v srpnu 2016 jsme dokončili úpravy našeho 

školního vzdělávacího programu, jenž nabyl účinnosti 1. 9. 2016. Ve sledovaném období se 

nám podařilo rozšířit spolupráci se zaměstnavateli (Erwin Junker Grinding Technology a.s., 

Contipro a.s., Microrisc) a další partnery ve vzdělávání stále hledáme. Dokladem může být i 

čerstvě uzavřená roční smlouva s Fulbrightovou komisí, na jejímž základě bude u nás 

v příštím školním roce na pozici asistentky ve výuce vyučovat anglický jazyk stipendistka 

z USA. 

Pedagogický sbor školy zůstává stabilní a plně aprobovaný. Bohužel stále nemáme 

obsazené funkce k výkonu některých specializovaných činností, zejména post metodika 

prevence. Jeho proškolení zůstává jako jeden z úkolů pro příští školní rok. 

 

Závěrem bych chtěla i na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům a žákům školy 

za odvedenou práci, našim partnerům a sponzorům za jejich podporu. Díky našemu 

společnému úsilí se nám postupně daří naplňovat vytyčené cíle a pracovat na neustálém 

zlepšování kvality vzdělání, které naše škola poskytuje.  

 

 

 

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy 


