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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. 204/18. 

 

 

V Holicích 10. října 2018     
 

     

 ……………………………… 

 Mgr. Andrea Daňková 

  ředitelka školy 

 

 

Předloženou výroční zprávu schválila na svém zasedání školská rada. 

 

 

V Holicích ……12. 10. 2018…………… ……………………………… 

  Ing. Jiří Šafránek 

    předseda školské rady 

 

 



Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110                                             Výroční zpráva 2017/2018 

 

3 

Obsah 
 
Obsah ...................................................................................................................................................................... 3 
1. Základní údaje o škole ........................................................................................................................................ 4 
2. Přehled oborů vzdělání ....................................................................................................................................... 7 
3. Personální zabezpečení činnosti školy ................................................................................................................ 8 
4. Přijímací řízení ................................................................................................................................................. 10 
5. Výsledky vzdělávání ......................................................................................................................................... 13 
6. Prevence sociálně patologických jevů .............................................................................................................. 30 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků .................................................................................................... 32 
8. Inspekční a kontrolní činnost ............................................................................................................................ 35 
9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ......................................................................................................... 35 
10. Zpráva o hospodaření školy ............................................................................................................................ 37 
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, projekty financované z cizích zdrojů ............... 38 
12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení................................................................ 40 
13. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ................................. 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110                                             Výroční zpráva 2017/2018 

 

4 

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  

 

 

Hospodářka školy:  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 

 

 

 

mailto:hrdlicka@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:  Ing. Mgr. Vlasta Pemlová 

     tel.:   466 026 203  

     e-mail:  vlasta.pemlova@pardubickykraj.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:   Petra Cimburková     

 

 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, 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. 2017 :            312 (185 dívek a 139 chlapců) 

Z toho nižší gymnázium:      105 (55 dívek a 50 chlapců)  

           vyšší gymnázium:      207 (125 dívek a 82 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 Aprobace Pracovní zařazení 

Buberová  Zuzana Mgr. Čj, Hv, Aj učitelka 

Bůžková Dana Ing.   hospodářka 

Čapková Eva     uklízečka 

Černý Martin   školník 

Daňková Andrea Mgr. Čj, Aj ředitelka 

Doskočilová Jana Mgr. Nj, Fj učitelka 

Dvořáček Jiří RNDr. Bi, Ch učitel 

Dostálová Eva   uklízečka 

Drahošová Helena Mgr. Čj, Hv učitelka (MD) 

Filipová Marie Mgr. Čj, Hv učitelka 

Hrubý Matěj Bc. Aj učitel 

Janů Marek Mgr. Bi, Z, GIS učitel 

Kay Kateřina Mgr. Čj, Fj, Aj učitelka 

Koláčková Miloslava Mgr. Fy, Ch učitelka, vých. poradce 

Kotyk Aleš   Rj, D učitel 

Králová Mirka   Čj, ZSV učitelka 

Krejčová Dana     kuchařka 

Kühnelová Iva     vedoucí ŠJ  

Macků Václava   Čj, Vv učitelka 

Nágr Milan Mgr. Tv učitel 

Nečesaný Michal Mgr. Čj, D učitel 

Nechvíle Jiří   M, Fy zást. ředitelky 

Nováková Schättingerová Linda Mgr. Čj, Šj učitelka 

Novotná Šárka   uklízečka 

Polák Jan Mgr. M, Z, IVT učitel 

Preclíková Ludmila Mgr. Čj, Nj učitelka 

Půlpánová Dana Mgr. Bi, Tv učitelka 

Pýchová Eva Mgr. Čj, ZSV, Et učitelka 

Račická Jaroslava Mgr. D, Rj, Aj učitelka 

Rožková Veronika Mgr. M, Z učitelka 

Sauerová Věra     kuchařka 

Raabenstein Schejbalová Zdeňka Mgr. Aj, Rj, Hv učitelka 

Trnčáková Jana     kuchařka 

Valášková Jitka Mgr. M, Fy učitelka 

Valentová Šárka   účetní  

Vaněk Vladislav Mgr. M, Fy učitel 

Vaňous Robert Ing. IVT učitel 

Vohralík Václav Mgr. Bi, Tv učitel 

Vrbická Miroslava PhDr. Čj, Aj učitelka 

Zahradníková Věra Ak.mal. Vv,Psy,Ped učitelka 

 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitelky, 28 pedagogických 

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

pestrý – od mladých pedagogů až po zkušené kolegy.  

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: 
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 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. Přijímací řízení 
 

V rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 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 16. dubna 2018 

Přihlášku podalo 63 uchazečů, přijato bylo 30. 

 

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium 

13. a 17. dubna 2018 

Přihlášku podalo 83 uchazečů, 30 z nich bylo přijato. 

 

2. kolo přijímacího řízení jsme v tomto školním roce nevyhlašovali.  

 

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

absolvování testů z českého jazyka a matematiky do budoucí kvinty přijat 1 uchazeč. 

 

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:   70 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. 
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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:   70 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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5. 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 

 



Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110                                             Výroční zpráva 2017/2018 

 

15 

Příloha č. 2 - Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018 
 

 

Nižší stupeň víceletého gymnázia, kvarta 

Etika 

Konverzace v druhém cizím jazyce (francouzský nebo německý 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 

Dějiny umění 

 

 

 

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 

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 30.9.2017 k 31.8.2018 s vyzname-  fikováni :    TU    ŘŠ stupeň prospěch

náním z chování

NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA

 1. C 21 21 13 8 0 0 5 4 0 1,44

 2. C 31 31 14 17 0 0 9 2 0 1,52

 3. C 24 24 8 16 0 0 6 2 0 1,74

 4. C 29 29 10 19 0 0 6 3 0 1,68

Celkem 105 105 45 60 0 0 26 11 0 1,6

VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA               , ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

 5. C 28 27 8 19 0 0 5 5 0 1,89

 6. C 24 24 1 21 1 1 0 1 0 2,26

 7. C 27 27 4 22 0 1 0 4 3x2 2,05

 8. C 25 25 3 22 0 0 0 7 1x3 2,180

 1. A 28 25 1 24 0 0 1 1 0 2,27

 2. A 27 27 2 25 0 0 7 4 1x2 2,06

 3. A 30 29 2 27 0 0 6 9 0 2,12

 4. A 23 23 1 22 0 0 0 5 0 2,24

Celkem 212 207 22 182 1 2 19 36 4x2+1x3 2,13

Celkem : 317 312 67 242 1 2 45 47 4x2+1x3 1,95

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 : 1 žák z 6.C - opakuje ročník

Neklasifikováni: 2 žáci ze zdravotních důvodů Pozn.: Všichni v průběhu září 2017 úspěšně ukončili ročník

Ukončení studia během šk. roku: 5 žáků z 1.A - přestup na jinou SŠ (2 žáci ještě v září 2017)

1 žák z 2.A - přestup na jinou SŠ (ještě v září 2017)

1 žák z 3.A - přestup na jinou SŠ

3 žáci z 5.C - přestup na jinou SŠ (2 žáci ještě v září 2017)

Přijetí ke studiu k 1.9.2017: 1 žák do 2.C - přijetí do vyššího ročníku

2 žáci do 5.C - přijetí do 5. ročníku 

2 žáci do 4.A - 1 žák po přerušení studia. 1 přestup z jiné SŠ

Ukončení studia: k 31.8.2018 viz odstavec neprospěli + 9 žáků přestoupilo na jinou SŠ

tyto změny (8 žáků ze 4.C, 1 žák z 6.C)

nejsou uvedny

v tabulce)

Přerušení studia: 0

Vyloučení ze studia: 0  
 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 

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

celkem nepřipušť. s vyznam. prospěl neprospěl

 září 2017

řádný termín 79-41-K/41 Gymnázium 4.A(abs.2017) 1 0 0 1 0

1. opravný termín 79-41-K/41 Gymnázium 4 A(abs.2017) 1 0 0 1 0

1.opravný termín 79-41-K/81 Gymnázium 8.C(abs.2017) 4 0 0 3 1

květen 2018

2.opravný termín 79-41-K/81 Gymnázium 8.C(abs.2017) 1 0 0 1 0

řádný termín 79-41-K/41 Gymnázium 4.A(abs.2017) 1 0 1 0 0

řádný termín 79-41-K/41 Gymnázium 4 A(abs.2018) 23 0 5 16 2

řádný termín 79-41-K/81 Gymnázium 8.C(abs.2018) 25 0 13 9 3

celkem : 56 0 19 31 6

Pozn.: 1 žák je vykazován ve dvou termínech

Poznámka: V září 2018 konalo maturitní zkoušku celkem 5 žáků. 

Všichni zkoušku vykonali úspěšně, 1 žák s vyznamenáním.  
 

Evaluace činnosti školy 

 Vedení školy provedlo v únoru 2018 poměrně rozsáhlé dotazníkové šetření, aby 

získalo zpětnou vazbu o fungování školy. Respondenty byli všichni zaměstnanci, žáci, 

zákonní zástupci i absolventi. Za tímto účelem byl využit produkt společnosti Scio – tzv. 

Mapa školy. Jelikož návratnost dotazníků byla vysoká, získali jsme spoustu cenných podnětů 

ke zlepšení stávajícího stavu a na druhou stranu i jasnější představu o silných stránkách 

školy. 
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Doprovodné vzdělávací aktivity, největší úspěchy v soutěžích 

dle jednotlivých předmětových komisí 

 
Mladý talent Pardubického kraje 

I v letošním školním roce ocenil  vedoucí odboru 

školství Martin Kiss 12 mladých osobností 

Pardubického kraje. Ocenění Mladý talent Pardubického 

kraje je program podpory nadaných žáků, který 

vyhlašuje odbor školství Krajského úřadu Pardubického 

kraje a mohou jej získat mladí lidé, kteří dosáhli 

vynikajících umístění v celostátních a mezinárodních 

soutěžích, pracovali na úspěšných projektech nebo 

dosáhli výrazných úspěchů ve sportovních, 

humanitních, přírodovědných, uměleckých i 

technických oborech. 

Jsme velmi potěšeni, že se i letos mezi oceněnými 

objevili naši studenti Vojtěch Burda z 6. C a Nataly Schättingerová ze 7. C. 

Vojtěch Burda je úspěšný sportovec, člen klubu rychlostní kanoistiky. Mezi jeho úspěchy za 

poslední dva roky patří výborná umístění na Mistrovství ČR 2016 a 2017, Mezinárodním 

mistrovství Moravy 2017, Regatě Olympijských 

nadějí 2016 (jedná se o nejvýznamnější světový 

závod v rychlostní kanoistice v dorosteneckých 

kategoriích). 

Nataly Schättingerová je nadaná výtvarnice a 

dosahuje v poslední době vynikajících výsledků 

ve výtvarných soutěžích i při propagaci školy. 

S velkými úspěchy se účastnila uměleckých 

soutěží Zdravá nemocná příroda, Doba ledová – 

Igráček, Voda pro města, Komiksárium: ARNAL 

SUPERHRDINA a mnoha dalších. 

 

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

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

Exkurze – papírna Velké Losiny, Šumperk 2. A + technický blok (Valášková, Nechvíle) 

Laboratorní práce v měřicím centru Junker 1.A +5. C (Valášková) 

Projekt Bezpečný internet 1.C, 2. C, 3. C (Polák, Vaňous) 

Prezentace a beseda Otevřená informatika Žáci semináře Projekty (Vaňous) 

Ekonomická a finanční gramotnost (UHK) Žáci FiG – 4. A a 8. C (Valášková) 

Exkurze Microsoft Praha 2.A (Polák) 

Exkurze Planetárium a hvězdárna Hradec 

Králové 

1.A + 5.C (Valášková) 

Exkurze Planetárium a hvězdárna Hradec 

Králové 

3.A + 7.C  (Valášková) 

Částicová Praha (týdenní seminář) Barbora  Bulánková – 5. C (Koláčková) 
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Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění Vyučující 

Logická olympiáda Stanislav Kozák 4. C 10 místo 

v krajském 

kole 

Polák Jan 

Povltavské setkání 

Baltíků  

České Budějovice 

Jiří Richtr 

Michael Kohl 

3. C 

3. C 

12. místo 

14. místo 

Vaňous Robert 

OLINX Zdeněk Doležal 6. C 13. místo Vaňous Robert 

IBobr Lukáš Vavřínek 8. C Postup do 

ústředního 

kola 

Vaňous Robert 

Matematický 

klokan 

66 soutěžících 

napříč všemi 

ročníky 

Všechny 

ročníky 

Matouš 

Chytka – 8. 

místo 

v okresním 

kole 

Valášková Jitka 

Rožková Veronika 

Nechvíle Jiří 

Pythagoriáda Žáci primy až 

tercie 

1.C, 2.C, 

3.C 

11 

postupujících 

do okresního 

kola 

Polák Jan 

Rožková Veronika 

Prezentiáda Cimburek, 

Moravcová 

1.A 4. místo 

v krajském 

kole 

Polák Jan 

Office aréna  

Vít Šimek, 

Jakub Špelda,  

Jiří Richtr 

Napříč 

ročníky 

Krajské kolo 

2. místo 

3. místo 

3. místo 

Polák Jan 

PRO-WAS 

 

Vojtěch Vlach, 

Marek Václavík, 

Matouš Chytka, 

Zdeněk Doležal 

Třídy 

vyššího 

gymnázia 

Krajské kolo 

16, 17, 21 a 

22 místo 

Vaňous Robert 

Mladý programátor 

 

Zdeněk Doležal 6. C Celostátní 

kolo – 6. 

místo 

Vaňous Robert 

Mladý programátor 

 

Michael Kohl, Jiří 

Richter a Jan Vlach 

2. C, 3. C 

a 4. C 

Celostátní 

kolo – 12. 

místo 

Vaňous Robert 

Pythagoriáda Jakub Matyáš  

 

Matěj Nádeník 

2. C 

 

3. C 

Okresní kolo 

– 9. místo 

Okresní kolo 

– 4. místo 

Rožková Veronika 

 

 

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

organizováním krajského kola soutěží Přírodovědný klokan a Matematický klokan. 
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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 náš absolvent Antonín Vlach.  

 

V letošním roce byli opět 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 převzal 

Lukáš Vavřínek (8. C), a to za dlouholetou  vzornou reprezentaci školy v programátorských 

soutěžích. 

Na začátku školního roku jsme využili nabídky firmy Junker a zorganizovali 

laboratorní práci zaměřenou na měření fyzikálních veličin přímo v měřicím centru této firmy. 

Akce se setkala s kladným hodnocením ze strany žáků i zaměstnanců firmy. Žáci se 

seznámili s různými metodami měření délky, průměru a dalších fyzikálních veličin. Měli 

možnost porovnat tradiční, jednoduché metody měření s nejmodernějšími měřicími přístroji. 

I v tomto roce probíhal v rámci spolupráce s firmou Junker v naší škole kroužek 

technického kreslení, který vedl její zaměstnanec Ing. Petr Šnobl. 

 

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

přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na SŠ z matematiky a součinnost při přípravě 

rekonstrukce učeben přírodních věd v rámci projektu „Gymnázium Holice – rekonstrukce 

odborných učeben a laboratoří“. V rámci Šablon pro SŠ se někteří členové komise zapojili do 

projektu tandemové výuky. Ta proběhla v předmětech fyzika, matematika a v rámci 

mezipředmětových vztahů matematika –  zeměpis. Členové komise k doplnění výuky 

zorganizovali i přednášky a besedy – Otevřená informatika, Ekonomická a finanční 

gramotnost. Na těchto akcích jsme využili navázanou spolupráci s Univerzitou Hradec 

Králové. 
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Předmětová komise biologie, chemie, zeměpisu 
Předseda: Mgr. Marek Janů 

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

CONTIPRO Dolní Dobrouč - exkurze 3.A, 7.C - CHS 

Prezentace UPA se zaměřením na VŠCHT 3.A, 7.C - CHS 

Cesta do hlubin chemie PřF UK 4.A, 8.C - CHS 

Týden vědy ČAV 4.A, 8.C - CHS 

Přednášky na FCHT UPCE 4.A, 8.C - CHS 

Exkurze do Saint Gobain v Litomyšli 4.A, 8.C - CHS 

Přednáška JČU 2.A, 3.A, 7.C 

Exkurze do KN Pardubice, patologie 4.A, 8.C - BIS 

Arboretum Vysoké Chvojno 1.A, 5.C - Bi 

Exkurze - Náprstkovo muzeum, Praha 7.C 

Exkurze – Pevnost poznání + ZOO, Olomouc 2.C, 3.C 

Den GIS – Katedra geoinformatiky UP Olomouc 4.A, 8.C - GIS 

Zájezd na Ukrajinu Vybraní studenti 4.C, 6.C a 7.C 

Přednáška AKVATERA Vybraní studenti ze všech tříd 

 

 

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění Vyučující 

Přírodovědná soutěž 

DDM 

8 studentů 1.C,2.C,3.C Ondřej 

Konůpek 

5.místo 

Půlpánová, 

Dvořáček, 

Vohralík 

Zeměpisná 

olympiáda 

 

4 žáci v kat. A 

8 žáků v kat. B 

10 žáků v kat. C 

4 v kat. D 

 

1.- 4.C, 

3.A, 7.C, 

8.C 

 

A: Hlaváčková 

(1.C) 8. místo v 

krajském kole, 

B: Konůpek 

(2.C) 4. místo 

v okr. kole, 

D: Černý (8.C) 

5. místo a 

Moučka (7.C) 7. 

místo v okr. 

kole 

Rožková, Janů, 

Polák 

 

Biologická 

olympiáda -  A, B 

2 studentky            5.C okresní kolo 

Bulánková 

Barbora 24. 

místo           

Plecháčová 

Lucie 19. místo 

Půlpánová 

Biologická 

olympiáda kategorie 

C, D 

6 studentů 1.C- 4.C okresní kolo 1. 

místo – Ondřej 

Konůpek 

Vohralík 

Biologická 

olympiáda – krajské 

kolo 

1 student 

kategorie D 

2.C 11. místo v kraj. 

kole - Ondřej 

Konůpek 

Vohralík, 

Dvořáček 
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Chemická 

olympiáda 

kategorie D 

1 student 4.C Stanislav Kozák 

1. místo v 

okresním kole a 

13. místo v 

krajském 

Koláčková 

Chemická 

olympiáda kategorie 

C 

5 studentů 

1 student 

1 student 

2.A 

6.C 

5.C 

Zdeněk Doležal 

17.  místo v 

krajském kole 

Koláčková, 

Dvořáček 

Geologická 

olympiáda 

12 žáků 2.C, 4.C, 

5.C 

 

4 postupující do 

krajského kola, 

Ondřej 

Konůpek 4. 

místo v 

krajském kole 

Janů 

Ekologická soutěž 

CO2 liga 

3 studenti 5.C 4. místo v 

celostátním kole 

- Barbora 

Bulánková, 

Jakub Špelda a 

Adam Kačírek 

Dvořáček 

Mladý zahrádkář 12 studentů 1.C - 3.C 2 x 3. místo 

okrsek, 1 x 3. + 

4. místo okres 

 

Vohralík 

CanSat 6 žáků = 1 tým 5.C, 6.C, 

7.C 

Účast v 

semifinále, 

postup do finále  

Janů 

 

CanSat - satelit z plechovky 

Studenti holického gymnázia se 

zapojili do mezinárodní soutěže studentských 

týmů. CanSat je zkratka výrazu, který by se 

dal do češtiny přeložit jako "satelit z 

plechovky". Hlavním organizátorem v Evropě 

je Evropská vesmírná agentura. Cílem je 

sestrojit funkční nanosatelit, naprogramovat a 

v průběhu řízeného sestupu na padáku 

pomocí antény přijímat naměřená data pro 

následné vyhodnocení. Vedle potřebných 

znalostí z oboru elektroniky, fyziky, 

meteorologie a programování musí soutěžící prokázat manuální zručnost, kreativitu, 

schopnost týmové práce, komunikace, kritického myšlení, pečlivého plánování a 

manažerských dovedností. V současném dynamicky se rozvíjejícím světě se jedná o klíčové a 

velice žádané kompetence. (Mgr. Marek Janů) 

 
Zájezd na Ukrajinu 

Sedm studentů holického gymnázia se zúčastnilo týdenního vzdělávacího zájezdu na 

Ukrajinu, pořádaného Pardubickým krajem. Jejich cílem byla Zakarpatská oblast, která byla v 

období první republiky součástí Československa, a také oblast Volyně a Lvova. Navštívili 

města Užhorod, Mukačevo a Chust, kde se seznámili s památkami z meziválečného období. 
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Vystoupili na nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu a den strávili v Koločavě, vesnici spojené s 

dílem Ivana Olbrachta. V dalších dnech se zastavili u památníku bitvy u Zborova, navštívili 

město Lutsk s početnou českou komunitou a Český Malín, vesnici vypálenou v průběhu 

druhé světové války nacisty. Závěr zájezdu byl věnován prohlídce Lvova.  
 

 
 

Den GIS 2017 
Ve druhé polovině listopadu a na začátku prosince na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v 

Holicích opět probíhaly akce spojené se Dnem GIS, který tento rok připadl na 16. listopadu. 

První událostí byla návštěva Ing. Pavlíny Antlové z královéhradecké společnosti T-mapy. 

Studenti se měli možnost seznámit s celou řadou geoinformačních aplikací a jejich 

praktickým využitím. Aktuálním tématem byla mobilní aplikace, která pomáhá voličům 

snadno najít správou 

volební místnost nebo 

technologie pro "chytrá 

města". Studenti, kteří 

navštěvují v maturitním 

ročníku seminář GIS, se 

vypravili na návštěvu 

Katedry geoinformatiky 

Univerzity Palackého v 

Olomouci. Měli tak 

příležitost popovídat si s 

odborníky o současné 

kartografii, využití bezpilotních letounů při snímkování zemského povrchu, možnostech 3D 

tisku a v neposlední řadě o pokročilých technikách eye-trackingu nejen pro potřeby 

kartografie. Na oplátku nás poté v Holicích navštívil vedoucí Katedry geoinformatiky prof. 

RNDr. Vít Voženílek, CSc., který se studenty předmaturitních ročníků besedoval nejen o 

technologiích, kterým se na katedře věnují, ale také o průběhu studia a možnostech uplatnění 

absolventů. Celkem se aktivit souvisejících se Dnem GIS 2017 na gymnáziu zúčastnilo 

kolem stovky žáků. Věříme, že pro ně byly přínosem a těšíme se na příští podzim. (Mgr. 

Marek Janů) 
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Předmětová komise společenských věd 
Předsedkyně: Mgr. Mirka Králová, ve 2. pololetí Mgr. Eva Pýchová 

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

Beseda s herci z Východočeského divadla v 

Pardubicích 

1.ročníky, září 

Poslanecká sněmovna a Werichův dům v 

Praze 

3. A, 19. 9., Eva Pýchová, Dana Půlpánová 

Vědecká knihovna v Hradci Králové  1.A, září, Ludmila Preclíková 

Pěvecký sbor - soustředění Výběr žáků, 15. a 16. 10., Marie Filipová, 

Zuzana Buberová 

Exkurze do Náprstkova muzea 7. C, říjen, Aleš Kotyk 

Beseda s preventistkou Policie ČR 3. C, 3. 11., Linda Nováková Schättingerová 

Archeopark Všestary 1.C, 24.10., Michal Nečesaný 

Proč EU? - beseda SVS, 25. 10., Eva Pýchová 

Revolution Train 8. 11., Linda Nováková Schättingerová, Eva 

Pýchová 

Příběhy bezpráví 4. A, 8. C, prosinec,  4. C, Aleš Kotyk 

Workshopy Žijeme spolu. Mluvíme spolu? 

Charity Praha 

SVS, 29. 11., 7. C, 4. A, Eva Pýchová 

Besedy s bývalými studenty (Pavlína 

Vomáčková – Thajsko, Irán, Roman Vencl – 

šéf činohry v Olomouci a další) 

SVS, různé třídy, v průběhu roku 

Krajský soud a Policie ČR Pardubice 7. C, 23. 11., Eva Pýchová, Dana Půlpánová 

Moravské divadlo Olomouc žáci z různých tříd, 10. 12., Eva  Pýchová 

Beseda s pamětnicí holocaustu a komunismu 

Dr. Michaelou Vidlákovou 

SVS, 14. 12., Eva Pýchová 

Adventní večer 21. 12., Eva Pýchová, Václava Macků, Marie 

Filipová, Dana Půlpánová 

Anděl Páně – filmové představení v KD 

Holice 

celá škola, 22. 12., Eva Pýchová 

Dr. Martinek, farář, besedy nižší gymnázium v rámci VkO, Eva Pýchová 

Studentské volby žáci nad 15 let, 4. 10., dále studentské 

prezidentské volby – 1. a 2. kolo, 12. 12. a 

16. 1., Eva Pýchová 

Setkání s jogínem Jiřím Novákem psychologie, Eva Pýchová, prosinec 

Exkurze do Východočeského divadla a 

Archivu v Pardubicích 

27. 1., 3. A, Eva Pýchová, Aleš Kotyk 

Projektové dny na gymnáziu pro základní 

školy z našeho regionu 

8. a 15. 2., Eva Pýchová, Aleš Kotyk, Michal 

Nečesaný, Václava Macků, částečně Marie 

Filipová 

Beseda s pardubickou archivářkou SVS, 25. 2., Eva Pýchová, Aleš Kotyk 

Beseda o Evropské unii celé vyšší gymnázium, 4. C, 8. 3., Eva 

Pýchová 

Lit. návštěva Muzea Karla Zemana, Praha vybraní žáci, 21.3. , Marie Filipová 

Preventivní program Policie ČR v Hradci 

Králové 

21. 3., 2. C a 3. C, Linda Nováková 

Schättingerová 
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Potravinová banka přelom března a dubna, celá škola, Eva 

Pýchová 

Literární exkurze do Havlíčkovy Borové 3. C, Ludmila Preclíková 

Česko-německo-dánský projekt Kulturou 

proti antisemitismu v Praze 

21. až 4. 4., vybraní žáci SVS,  

Eva Pýchová 

Exkurze Dějiny umění  - Galerie Pardubice 3. A a 7. C, 17. 5. Václava Macků 

Beseda s paní Neumannovou z Izraele SVS, 5. C, 1. A, Eva Pýchová 

Výstava a workshopy k výstavě Židé v boji a 

v odboji  

duben a květen, celá škola, Eva Pýchová a 

Aleš Kotyk 

To je zákon, kámo! - preventivní program 2. C, 3. C, 14. 6., Linda Nováková 

Schättingerová 

 

 

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění Vyučující 

Europe Direct – 

Budoucnost Evropy 

Martina 

Papoušková 

Aneta Šafránková 

Dorota Študentová   

Kristýna Hácová                   

4. C 

4. C 

4. C 

2. A 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

1. místo 

Michal  

Nečesaný 

Žijeme spolu. 

Mluvíme spolu? 

Charita Praha, 

literární soutěž 

 

Michaela Hálová 

Nataly 

Schättingerová, 

Kateřina 

Pospíšilová  

 

3. A 

7. C 

7. C 

 

1. místo 

2. - 3. místo 

 

Eva Pýchová 

 

Výtvarná soutěž 

Malach o 2. světové 

válce - Praha 

Eliška Havlíková 

Nataly 

Schättingerová (obě 

ve vlastní kategorii) 

2. C 

7. C 

1. místo 

2. místo 

 

Věra Zahradníková 

Daniel  Barbora Bulánková 

Lucie Plecháčková 

5. C Zvláštní ceny Eva Pýchová 

Zdravá a nemocná 

příroda (výtvarná 

soutěž) 

Michaela Hatlová 

Aly Phamová 

8. C 

2. A 

3. místo Věra Zahradníková 

SOČ Kateřina 

Pospíšilová 

2. C 

7. C 

2. místo v  

okresním kole 

Eva Pýchová 

Aleš Kotyk 

O cenu Filipa 

Venclíka 

 

 

Tereza Doležalová 

Kolektiv žáků  

 

5. C 

7. C 

 

4. místo 

Zvláštní cena 

 

 

Marie Filipová 

Václava Macků 

 

Olympiáda 

v českém jazyce 

Pavlína Píšová 8. C 1. místo 

v okresním 

kole, 3. místo 

v krajském kole 

Václava Macků 

Člověk a společnost 

– Univerzita 

Pardubice 

Nataly 

Schättingerová a 

Kateřina 

Pospíšilová 

(komiks) 

7. C 1. místo 

 

 

 

 

Eva Pýchová 
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Michaela Hálová 

Dominik Vlasák 

Lucie Kubelková 

2. místo 

2. místo 

3. místo 

Soutěž o nejlepší 

divadelní recenzi 

Východočeského 

divadla v 

Pardubicích 

Anna Brožová 3. A 1. místo Eva Pýchová 

Soutěžte s námi 

(Východočeské div. 

Pardubice) 

celá třída  3. A výběrové 

představení pro 

celou třídu 

Eva Pýchová 

Krásy a historie naší 

vlasti – město 

Holice 

nižší gymnázium: 

Eliška Havlíková 

Anna Petrová 

Karolína Jokešová 

 

2.C 

2.C. 

3.C 

 

1.místo 

2.místo 

3.místo 

Věra Zahradníková 

 

 

 

 

 

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. 

Za svůj etický projekt v rámci Nadace Josefa Luxe získala 1. místo a finanční ocenění 

pro školu. Projekt nese název „Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, 

ale jak si s tím poradíme“. Ceny se udílely 31. 10. 2018 v budově Poslanecké sněmovny 

v Praze. 

 

 

Kulturou proti antisemitismu 

Ve dnech 21. – 24. 4. 2018 se již tradičně 11 studentů našeho gymnázia z 3. ročníků, 

převážně seminaristů společenských věd, zúčastnilo projektu Křesťanského velvyslanectví 

v Praze, pod záštitou Německého fondu budoucnosti, Kulturou proti antisemitismu. Na akci 

se podílelo celkem 65 žáků ze tří zemí: Česka, Německa a Dánska. Pestrý program nás opět 

zavedl do pražského Židovského muzea, na mírový pochod pod názvem Všichni jsme lidi, na 

kulturní vystoupení umělců a politiků ve Valdštejnské zahradě i do Terezína. Nedílnou 

součástí bylo i setkání s pamětníky. Projekt probíhal v anglickém jazyce, a studenti tak měli 

opět možnost navázat nová přátelství s vrstevníky z jiných zemí. 
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Předmětová komise cizích jazyků 
Předsedkyně: Mgr. Jaroslava Račická 

 

Žáci 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

Studium ve Velké Británii (přednáška 

absolventky Zuzany Majcové) 

3.A, 7.C 

Filmové představení v německém jazyce 4.C 

Zájezd do Německa, Švýcarska a 

Lichtenštejnska 

3.C – 7.C, 1.A, 3.A 

 

 

Studijní zájezdy do zahraničí 
Jazykově-poznávací pobyty jsou již několik let nedílnou součástí výuky cizích jazyků. 

Po čtyřech letech se nám opět podařilo vycestovat do Švýcarska. Vyrazili jsme ve středu 

30. května 2018 a ve čtvrtek ráno jsme dojeli do německé Kostnice. Zde jsme navštívili 

Husovo muzeum a památník na místě, kde byl údajně Jan Hus upálen. Kolem jedné hodiny 

odpoledne jsme přejeli do Švýcarska k Rýnským vodopádům. I druhý den se nám vydařil. 

Prozkoumali jsme historické jádro města Luzernu, navštívili interaktivní ledovcový park, 

bloudili jsme v zrcadlovém labyrintu, 

překonali jsme strach z výšek na 

středověkých městských hradbách a nemohli 

jsme si nechat ujít ani procházku po 

Kapličkovém mostě. Určitě nejnáročnější byl 

den třetí. V šest hodin jsme vstali a po 

snídani po sedmé hodině jsme vyjeli do 

Bernu. Nenechali jsme si ujít bernské 

medvědy, prošli jsme se historickým jádrem 

města, navštívili jsme katedrálu, Einsteinovo 

muzeum a zajímavé byly i sobotní trhy. 

Kolem půl druhé jsme dorazili do námi 

vytoužené čokoládovny v Brocu. Ochutnávka nechyběla ani v nedaleké sýrárně v Gruyéres, 

kouzelném historickém městečku s impozantním hradem, na jehož nádvoří se mnozí z nás 

podívali. Poslední den nás dopoledne čekala ještě návštěva třetí země, a to Lichtenštejnska. 

Do Vaduzu jsme dojeli kolem jedenácté hodiny a strávili jsme tu příjemné dvě hodiny 

vyhlídkou na knížecí hrad, návštěvou katedrály a procházkou po městě. I v rámci tohoto 

výjezdu měli žáci možnost blíže poznat kulturu cizích zemí, navštívit památky a 

nezanedbatelná byla i příležitost procvičit si studovaný jazyk v jeho přirozeném prostředí. 

(Mgr. Ludmila Preclíková) 

 

 

Soustředění ve španělském jazyce 

Každoroční pětidenní kurz, který tentokrát proběhl ve dnech 23. – 27. 5. 2018 

v Deštném v Orlických horách, byl zaměřen na užití španělského jazyka v praxi nad rámec 

standardní výuky v hodinách. Náplň kurzu byla postavena na aktivním užití jazyka. A co 

jsme se naučili a zažili? 

Rozšířili jsme si slovní zásobu, nastudovali gramatické jevy, konverzovali formou her 

a soutěží, podnikli jsme výpravy do okolí s hádankami, vyplnili pracovní listy, nechyběla 

projekce filmů a pohádek ve španělštině, poslouchali jsme španělské písničky, společně 

připravovali jídla česká, ale i z typických španělských produktů... Bonusem byla přednáška 
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holického rodáka, cestovatele a absolventa našeho gymnázia Petra Jana Juračky, PhD. na 

téma cesta do Ekvádoru za nekontaktním kmenem Waorani. Tato země nám byla představena 

z mnoha úhlů pohledu. Sobotní den byl zaměřen na Vánoce a zvyky a užili jsme si jej se 

vším, co k tomuto svátku patří, navzdory květnovým dnům. Za největší úspěch považuji 

každodenní studium španělštiny, každý den byl plný různorodých aktivit, her a soutěží. Žáci 

byli po celou dobu konání školní akce dochvilní, samostatní, spolehliví, komunikativní a 

učenliví. Velké díky patří SRPŠ, které nám poskytlo příspěvek na dopravu, čímž se udržela 

cena celého pobytu z let minulých. Děkuji za všechny a věřím, že tato podpora posílí úspěchy 

nejen v podobě dalších krásných umístění v jazykových soutěžích, jako tomu bylo doposud. 

(Mgr. Linda Nováková – Schättingerová) 

 

Návštěva velvyslanectví SRN v Praze 

První letní den jsme se skupinou čtrnácti studentů 

němčiny navštívili v rámci Dne otevřených dveří 

velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. 

Jednalo se o unikátní příležitost k prohlídce historických 

prostor Lobkovického paláce na Malé Straně, které běžně 

zůstávají veřejnosti nepřístupné. Součástí bohatého 

několikahodinového programu bylo i setkání s velvyslancem 

SRN, kterému mohli studenti pokládat zvídavé otázky. V 

přilehlých zahradách Lobkovického paláce se studenti setkali 

se zástupci mnoha organizací podporujících česko-německé 

vztahy ať už v oblasti vzdělávání či obchodu, vyzkoušeli si 

své jazykové dovednosti i znalosti o Německu. Velkým 

přínosem byla i prezentace Do Německa na zkušenou, která 

podala ucelený přehled serverů, kde lze najít možnosti 

studijní i pracovní a případně se ucházet o stipendia. Jsme rádi, že jsme tuto příležitost 

využili! (Mgr. Jana Doskočilová) 

 

Pět jazyků na pódiu 

Úterý 5. prosince 2017 patřilo v našem gymnáziu již čtvrtému ročníku soutěže Pět 

jazyků na pódiu, jež je určena pro žáky základních škol a odpovídajících tříd víceletých 

gymnázií. I letošní ročník se konal pod 

záštitou starosty města Holice a s finanční 

podporou Pardubického kraje. Soutěžilo 

se v pěti cizích jazycích (AJ, ŠJ, RJ, FJ, 

NJ) v kategorii mluveného slova a zpěvu, 

výkony posuzovaly mezinárodní tříčlenné 

poroty složené z rodilého mluvčího, 

vyučujícího pořádajícího gymnázia a 

vyučujícího z jiné školy. Soutěžního klání 

se zúčastnilo se rekordních 170 žáků z 15 

škol Pardubického a Královéhradeckého kraje a závěrečná přehlídka vítězných vystoupení 

potvrdila, že kvalita soutěžních příspěvků stále roste. Jsme rádi, že se naše soutěž setkává se 

stále větším ohlasem ze strany zúčastněných škol, a již teď plánujeme jubilejní 5. ročník! 
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Stážistka z USA v naší škole 
V letošním roce u nás celých 10 měsíců působila stážistka 

Fulbrightovy komise Kyla Patterson. V pravidelných hodinách pilně 

pracovala na vylepšování konverzačních dovedností studentů, výslovnosti, 

rozšiřování jejich obzoru o Americe, Austrálii a dalších tématech. 

Důležitou součástí jejího působení bylo zprostředkování společenských a 

kulturních rozdílů mezi národy. Vytvořila svůj Culture Club, kde mohli 

studenti vyšších  ročníků diskutovat o nejrůznějších tématech podle svého zájmu. Pro mladší 

studenty zavedla Game Club, kde společně hráli různé hry a konverzovali v angličtině. 

Pomáhala při přípravě studentů na maturitní zkoušku. Kyla však zavítala i do hodin jiných 

předmětů – například biologie, zeměpisu a po odchodu maturitních ročníků byla též pozvána 

do některých hodin angličtiny nejmladších žáků. 

 

 

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění Vyučující 

Olympiáda v RJ (kat 

SŠ II, krajské kolo) 

Zuzana Havelková 4.A 8. Zdeňka Raabenstein 

Schejbalová 

Olympiáda v AJ 

(kat. I.B, okresní 

kolo) 

Eliška Havlíková 2.C 3. Matěj Hrubý 

Olympiáda v AJ 

(kat. II.B, okresní 

kolo) 

Adéla Cimburková 3.C 3. Jaroslava Račická 

Olympiáda v AJ 

(kat. III.A, okresní 

kolo) 

Marie Josefína Malá 5.C 11. Matěj Hrubý 

Soutěž v angl. 

recitaci "O bílého 

havrana E. A. Poea" 

Marie Josefína Malá 5.C 1. Matěj Hrubý 

Anglická soutěž o 

Cambridge zkoušku 

zdarma  

Jakub Zapletal 8.C 1. Miroslava Vrbická 

Best in English vybraní žáci  4.A, 

8.C 

 Kateřina Kay,   

National Literary  

Award 

 

Adéla Cimburková 3.C  Jaroslava Račická 

Krajské kolo 

olympiády v ŠJ 

Pardubice SŠ I. 

Barbora Bulánková 5.C 3. Linda Nováková 

Schättingerová 

Krajské kolo 

olympiády v Šj 

Pardubice SŠ II. 

Vojtěch Kaplan 7.C 2. Linda Nováková 

Schättingerová 

Krajské kolo 

olympiády v ŠJ 

Pardubice SŠ II. 

Marie Fialová 8.C 1. Linda Nováková 

Schättingerová 

Ústřední kolo 

olympiády v ŠJ 

Praha SŠ II. 

Marie Fialová 8.C 12. Linda Nováková 

Schättingerová 
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Předmětová komise tělesné výchovy 
Předseda: Mgr. Dana Půlpánová 

 

Vzdělávací aktivita Zúčastněné třídy 

LVVZ Paseky n.J. 5.C, 1.A 

LVVZ Paseky n.J. 2.C 

Sportovní kurz – vodácký JČ 2.A 

Plavecký výcvik Vysoké Mýto 1.C, 2.A 

 

 

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. 

 

Soutěž Soutěžící Třída Umístění Vyučující 

Přespolní běh 

Pardubice 

NG,VG  1., 4. místo Václav Vohralík 

Memoriál Bohuslava 

Michalce Holice 

NG  1, místo Václav Vohralík, 

Milan Nágr 

Golfový turnaj Jakub Schejbal 8.C 3.místo  

Stolní tenis Holice   2. a 3. místo  

Florbal Pce VG  4. místo Václav Vohralík 

Florbal Holice NG  2. místo Milan Nágr 

Futsal Vysoké Mýto VG  1.místo Václav Vohralík 

Odbíjená SŠ Holice VG dívky  3.místo Milan Nágr 

Odbíjená SŠ Holice VG chlapci  4.místo Václav Vohralík 

Futsal Holice VG  3.místo Václav Vohralík 

Odbíjená – Vánoční 

turnaj pro ZŠ 

NG  2.místo CH 

3.místo D 

Milan Nágr 

Václav Vohralík 

Futsal Chrudim VG  3.místo Václav Vohralík 

Basketbal Moravany NG  1.místo Milan Nágr 

Basketbal Holice NG - D  4.místo Milan Nágr 

Basketbal Holice NG - CH  1.místo Václav Vohralík 

Basketbal Pce NG - CH  1.místo Václav Vohralík 

Basketbal Chrudim NG - CH  1.místo Václav Vohralík 

Basketbal Pce – 

republiková 

kvalifikace  

NG - CH  2.místo Václav Vohralík 

Vybíjená pro 6. třídy 

Holice 

NG   1.místo D 

2.místo CH 

Dana Půlpánová 

Milan Nágr 

Vybíjená pro 6. třídy 

Moravany 

NG   6.místo D 

8.místo CH 

Dana Půlpánová 

Milan Nágr 

Turnaj v softbalu 

Pardubice 

NG  2.místo Václav Vohralík 

Olympiáda dětí a 

mládeže Holice   

NG  celkové 2. 

místo mezi 

školami 

Dana Půlpánová, 

Milan Nágr, Václav 

Vohralík 
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6. 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 17 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.  

V rámci projektu proběhl 

adaptační kurz na Horním Jelení, kterého 

se zúčastnili studenti prvních ročníků a 

poté i studenti primy. V primě a v 1.A měl 

kurz pomoci při tvorbě nového třídního 

kolektivu a ve 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.  

Abychom naplnili MPP, zapojili jsme se i do dalších akcí, kde jsme se zaměřili na 

studenty nižšího gymnázia - např. Kraj pro bezpečný internet. Tento projekt má za cíl 

seznámit žáky s bezpečnostními riziky spojenými s používáním internetu. 2.C a 3.C v rámci 

prevence navštívila ÚO PČR v Hradci Králové. Žáci byli seznámeni s činností Policie ČR, 

poté navštívili výslechovou místnost, zhlédli video na téma kyberšikana a na závěr proběhla 

beseda na téma bezpečného chování na internetu. V rámci předmětu Výchova ke zdraví se 

žáci 3.C zúčastnili projektu Revolution train. Cílem projektu je představit problematiku 

drogově závislých. Na to navazoval program To je zákon, kámo! Cílem této části programu je 

prohloubit diskuzi o rizicích závislostí, zvýšit motivaci ke zdravému životnímu stylu a 

zároveň zvýšit znalosti o trestně právní odpovědnosti. 

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 vlivu 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, ukázky řešení modelových 

situací.  

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.  

S paní Bc. P. Muffovou jsem se sešla na pracovním schůzce věnované systémovému 

rozvoji a podpoře nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Paní Muffová pracuje jako síťařka a 

ti usilují o to, aby podpořili spolupráci všech aktérů, kteří tvoří místní síť služeb, odborníků, 

aktivit a hnutí pro ohrožené děti a jejich rodiny. A to napříč rezorty (sociální sféra, školství, 

zdravotnictví, bezpečnost, …). 
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Na základě závěrů pedagogické rady bylo objednáno šetření klimatu školní třídy 5.C a 

6.C. Byl objednán program Před tabulí, za tabulí a realizace se ujali pracovníci PPP v Ústí 

nad Orlicí, kteří s tímto programem mají zkušenosti. Očekávaným výstupem ve třídě 5.C 

mělo být zlepšení vztahů mezi žáky a vytvoření sourodého kolektivu. Dále eliminovat 

negativní působení některých jedinců na spolužáky, a tím přispět ke zlepšení klimatu ve třídě. 

V 6.C se očekávalo zlepšení vzájemných vztahů, které povede k vytvoření třídního kolektivu, 

a lepší spolupráci a komunikaci se studenty. Setkání ale nepřinesla očekávané výsledky. 

Studenti nebyli spokojeni s formou, kterou bylo šetření vedeno. 

V letošním roce jsem se rovněž zaměřila na nové trendy a přístupy v kariérovém 

poradenství. Zúčastnila jsem se několika setkání, a to s pracovnicemi KÚ a CCV, které tuto 

problematiku mají na starosti. V 1. fázi jsme se snažili vymezit kariérové poradenství, roli 

kariérového poradce a na možnosti jeho realizace na dané škole. Na posledním setkání jsme 

byli informováni o implementaci kariérového poradenství do KAP. Hlavním realizátorem je 

Pardubický kraj a realizací bylo pověřeno CCV. Na setkání s pracovnicemi CCV nám byl 

představen projekt a plánované služby a akce, které budou v rámci projektu k dispozici na 

podporu kariérového poradenství na školách. 

 

 

 Mgr. Miloslava Koláčková, výchovný poradce 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

V letošním školním roce naše gymnázium čerpalo finanční prostředky na vzdělávání 

pedagogických pracovníků z evropského dotačního titulu OP VVV – Šablony pro SŠ. 

V souladu s klíčovými aktivitami tohoto projektu s názvem „Vzdělávání pedagogických 

pracovníků holického gymnázia“ se v září všichni pedagogové zúčastnili školení: Buď učitel 

začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho! Další vzdělávací aktivity 

spadaly do oblasti osobnostně-sociálního rozvoje, matematické a čtenářské gramotnosti, 

rozvoje ICT dovedností, podpory inkluze a nových metod v jazykovém vzdělávání. Všichni 

pedagogové, kteří mají ve škole plný úvazek, si z výše uvedených oblastí vybírali školení tak, 

aby během dvou let absolvovali minimálně 24 hodin dalšího vzdělávání. 

 

V uvedeném období byly dále v návaznosti na  Plán DVPP realizovány tyto vzdělávací 

aktivity: 

 

Ředitelka školy – Mgr. Andrea Daňková 

 Strategické řízení a plánování ve školách – v rozsahu 48 vyučovacích hodin (NIDV 

Hradec Králové) 

 Otevíráme dveře pro mentory – 40 hodin základního mentorského výcviku (JOB 

inovace) 

 Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (CCV 

Pardubice) 

 Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho! (NIDV 

Pardubice) 

 Interaktivní učebnice a aplikace ve výuce angličtiny 

 Účast na poradách ředitelů škol a školských zařízení organizovaných Krajským 

úřadem Pardubického kraje 

 

Zástupce ředitelky – Mgr. Jiří Nechvíle 

 Problematika GDPR ve školách a školských zařízeních 

 Otevíráme dveře pro mentory – 40 hodin základního mentorského výcviku (JOB 

inovace) 

 Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho! (NIDV 

Pardubice) 

 Otevíráme dveře kolegiální podpoře – tandemová výuka 

 

Výchovná poradkyně – Mgr. Miloslava Koláčková 

 Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho! (NIDV 

Pardubice) 

 Otevíráme dveře kolegiální podpoře – tandemová výuka 

 Společný seminář Úřadu práce a Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích 

 Setkání výchovných poradců okresu Pardubice 

 Domácí násilí 

 Prevence sociálně patologických jevů 

 Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje – zaměřeno na kariérové 

poradenství 

 Nové trendy a přístupy v kariérovém poradenství 
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Abychom v souladu s platnou legislativou zabezpečili konání maturitních zkoušek v naší 

škole, byli k dalšímu vzdělávání v této oblasti nominováni následující kolegové: 

 Mgr. Marie Filipová – školení hodnotitelů ústní zkoušky z českého jazyka a literatury 

 Mgr. Michal Nečesaný - školení hodnotitelů ústní zkoušky z českého jazyka a 

literatury 

 

Pro obsazení specializovaných funkcí nám doposud chyběl kolega, který by absolvoval 

studium pro metodika prevence. Proto jsme v letošním roce podpořili Mgr. Lindu Novákovou 

Schättingerovou ve studiu v této oblasti. 

 

Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti GDPR. 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Office 365 Vaňous Robert 

Jak postavit kompletní řešení IoT Vaňous Robert 

Ozoboti Polák Jan 

Podnětné příklady na řešení rovnic a nerovnic Polák Jan 

GDPR a ICT - Litomyšl Vaňous Robert  

Robotický LEGO seminář Vaňous Robert  

Tandemová výuka (JOB) Rožková Veronika, 

Valášková Jitka 

Otevíráme dveře pro mentory – základní mentorský výcvik Valášková Jitka 

Rozvoj funkčního myšlení studentů v matematice na SŠ 

(Descartes) 

Valášková Jitka 

Word pro učitele Polák Jan 

Vedení třídnických hodin Polák Jan 

Java Brno Polák Jan, Vaňous Robert 

Prezentační nástroje Vaňous Robert 

 

 

Předmětová komise biologie, zeměpisu a chemie 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Tandemová výuka M. Koláčková 

Týden vědy ČAV J. Dvořáček 

Přednášky z chemie na FCHT UPCE, 20 hodin (šablony) J. Dvořáček 

Tandemová výuka: školení + 12 h realizace V. Rožková, M. Janů 

Kurz anglického jazyka v rozsahu 80 hodin M. Janů 

Otevíráme dveře pro mentory – základní mentorský výcvik M. Janů 

 

 

Předmětová komise společenských věd 

Vzdělávací aktivita Jméno  

Mentoring NIDV Michal Nečesaný 

Moderní metody výuky holocaustu MŠMT Praha Eva Pýchová 

Čtenářské dovednosti – Pardubice, Praha  Ludmila Preclíková 

Budování bezpečného klimatu Linda Nováková 

Schättingerová 
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Předmětová komise cizích jazyků 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Školení NIDV pro předsedy mat. komisí Jana Doskočilová 

Seminář "Jak pracovat se závěry a 

doporučeními PPP" 

Jana Doskočilová 

Life is great Zdeňka Raabenstein Schejbalová 

Konference pro učitele AJ  Zdeňka Raabenstein Schejbalová 

Tvoj Šans - seminář k RJ v HK Zdeňka Raabenstein Schejbalová 

Tandemová výuka v rámci tzv. šablon Zdeňka Raabenstein Schejbalová, Kateřina 

Kay, Miroslava Vrbická, Jaroslava Račická 

Budování bezpečného klimatu ve třídě Linda Nováková Schättingerová 

Žák s problémovým chováním Linda Nováková Schättingerová 

 

 

Předmětová komise tělesné výchovy 

Vzdělávací aktivita Jméno PP 

Školení BOZP ve školách a při školních 

akcích 

Milan Nágr,  Dana Půlpánová 
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8. Inspekční a kontrolní činnost 
 

V tomto školním roce neproběhla ze strany ČŠI ani ze strany zřizovatele v naší škole 

žádná kontrola.   

 

 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Spolupráce se školami v regionu – projektové dny pro ZŠ 

Ve dvou únorových dnech, konkrétně 8. a 15., jsme na naší škole měli možnost 

přivítat 80 žáků z okolních základních škol – z Holubovy ZŠ v Holicích, Horního Jelení, 

Dolní Rovně a Borohrádku. Připravili jsme si celkem čtyři workshopy pod souhrnným 

názvem Čechy krásné, Čechy mé. Všechny jsme samozřejmě věnovali letošnímu 100. výročí 

vzniku Československé republiky. 

Na přípravách se podílelo několik vyučujících společenskovědních předmětů a 

anglické sekce. Rolí průvodců se nadšeně ujali studenti třídy 3. A. V prvním workshopu, pod 

vedením Evy Pýchové, jsme na korespondenci Karla Čapka a „jeho" třech žen, Anny 

Nepečené řečené Anielky, Věry Hrůzové a skutečné manželky Olgy Scheinpflugové, 

představili nejen osobnost slavného spisovatele, ale i kulturní prostředí meziválečné éry. Ve 

druhé aktivitě pod názvem Vyhraj zájezd (podruhé pak Anglické hry) si studenti za pomoci 

profesorky Jaroslavy Račické zopakovali anglickou konverzaci. Také naše lektorka 

angličtiny, rodilá mluvčí z USA Kyla Patterson, představila svoji vlast. Třetí workshop patřil 

vyučujícím dějepisu Aleši Kotykovi a Michalu Nečesanému, kteří hravou formou i 

interaktivně žákům přiblížili nedávnou historii naší vlasti. Poslední dílna pocházela z tvorby 

výtvarnice a učitelky dějin umění Václavy Macků. Ta společně se studenty připravila výstavu 

studentských prací, jež nastínily nejen kulturu, dopravu, módu, ale i život lidí tehdejší doby. 

Součástí prvního setkání se žáky byla i unikátní výstava dobových hraček doprovázená 

autentickým výkladem samotného sběratele. Ve druhém projektovém dni pak studentky 3. 

ročníku předvedly malou módní přehlídku slavnostních rób prvorepublikových dam.  

 

Charitativní činnost 

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

se na dobročinných akcích. Aktivně dlouhodobě podporujeme celostátní akci Bílá pastelka, 

jejíž 18. ročník se uskutečnil dne 11. října 2017. 

Letos jsme po delší odmlce opět pro veřejnost uspořádali předvánoční Bazar hraček, a 

to za účelem získání potřebných finančních prostředků na úhradu školného pro našeho 

adoptivního chlapce Clevelanda z Keni. 

Jako každý rok se před začátkem adventu zapojila třída 4.C do akce organizované 

Charitou ČR. Celé jedno dopoledne strávili naši žáci výrobou adventních věnců na holické 

faře, a pomohli tak zorganizovat prodej adventních dekorací pro dobročinné účely. 

Dobrovolné vstupné z prosincového 

adventního koncertu, jenž každoročně naše škola 

pořádá, bylo tradičně věnováno na konto 

Adventních koncertů České televize. Nechyběla 

vernisáž obrazů našich současných i bývalých 

studentů. Letos jsme ji zpestřili zcela originálními 

fotografiemi bývalého studenta našeho gymnázia, 

propagátora vědy, Petra Jana Juračky, který mezi 

nás také osobně přišel a nostalgicky zavzpomínal na 
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léta strávená na naší škole. Vrchol večera přišel, jako obvykle, po 18. hodině, kdy se na pódiu 

v naší aule objevilo Smyčcové kvarteto Univerzity Hradec Králové.  

Před dvěma lety 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. 

Novinkou byl letos benefiční koncert Pro Afriku, který naše škola 17. května 2018 

zorganizovala. Účelem bylo opět především získání potřebných finančních prostředků na 

úhradu školného našeho adoptivního chlapce z Keni. Koncert nakonec splnil nejen tento účel, 

ale také přinesl krásný zážitek z hudby posluchačům i samotným účinkujícím, tj. žákům a 

učitelům naší školy, z nichž byla cítit radost a požitek z hudební produkce. Program byl 

velmi rozmanitý – slyšeli jsme jak hudbu klasickou, tak i několik známých filmových 

melodií, jako např. hudební téma současného 

kultovního seriálu Hra o trůny. V úplném závěru 

koncertu si studenti za své úsilí vysloužili obrovský 

potlesk z rukou nadšeného stojícího publika! (Mgr. 

Marie Filipová) 

 

Kulturní akce pro veřejnost 

Kromě již výše uvedeného adventního a 

benefičního 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. 

Letošním překvapením bylo spontánní taneční vystoupení šesti členů pedagogického sboru.  

Předávání maturitních vysvědčení proběhlo 30. května 2018 v aule školy za krátkého 

doprovodného kulturního programu a slavnostního projevu ředitelky školy a starosty města 

Holic Ladislava Effenberka. 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 23. února 2018. 

 

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 2017/2018 

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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10. Zpráva o hospodaření školy 
 

     (v tisících Kč) 

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

Ukazatel                                                            Upravený rozpočet               Skutečnost 

                                                                                     2017                             2017 

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

Příjmy - celkem             22 695            23 116 

Z toho  příděl ze státního rozpočtu          

            dotace od KÚ             20 864                           20 864 

            školné               -       - 

            hospodářská činnost                                                 -         75                                    

            ostatní                1 831           2 177 

 

Výdaje 
Neinvestiční výdaje celkem              22 695            23 101 

Z toho náklady na platy zaměstnanců školy            12 371            12 371                             

ostatní osobní náklady          24        76                                                                                      

            zákonné odvody zdravotního a soc. pojištění 4 585   4 585 

            výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky        100      134 

            stipendia                    1          1 

            ostatní provozní náklady    5 524   5 836 

 cestovné           70                                71 

    vzdělávání zaměstnanců         20        27   

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

 

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 134 tis. Kč. V ostatních 

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

15 474 Kč zisku, z toho VHČ 4.284  Kč. Zisk byl přidělen do rezervního fondu v celé částce. 

Investiční prostředky nám přiděleny nebyly.  

Z našich investičních prostředků jsme provedli rekonstrukci osvětlení WC – časové spínače 

v rámci úspory elektrické energie v částce 41 591,- Kč, rekonstrukci obkladů v tělocvičně 

v částce 394 300,--Kč, natěračské práce venkovního oplechování atik a okapů v částce 

80 000,- Kč a servis a opravy dataprojektorů vč. výměny lamp  v částce 92 964,- Kč. 

 

 

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

programů, projekty financované z cizích zdrojů 
 

Školní rok 2017/2018 se v naší škole nesl ve znamení velké investiční akce, na jejíž 

realizaci jsme plánovali využít finanční prostředky z evropských dotací. Konkrétně se jedná o 

projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“. V loňském 

roce byla pořízena projektová 

dokumentace a vysoutěženi všichni 

dodavatelé. V letošním roce došlo o 

letních prázdninách na samotnou 

realizaci. Za účelem podpory 

přírodovědného a technického 

vzdělání byla vybudována nová 

učebna biologie s terárii, kompletně 

modernizovány laboratoře chemie a 

fyziky spolu s učebnou výpočetní 

techniky, žáci budou moci využívat 

novou praktickou dílnu či spoustu 

moderních učebních pomůcek. Součástí stavebních úprav je také montáž datových rozvodů, 

pokrytí školy WI-FI signálem, vybudování geologické expozice či venkovních prostor pro 

výuku biologie na střešní terase. Náklady na tuto akci se vyšplhaly k 8 milionům korun, které 

Pardubický kraj z větší části čerpá z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. Zbylé náklady jsou částečně hrazeny z vlastních zdrojů Pardubického kraje a ze 

státního rozpočtu.  

Další projekt, do kterého je naše gymnázium zapojeno, nese název Implementace 

krajského akčního plánu Pardubického kraje a týká se opět podpory polytechnického 

vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou 

vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol 

prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na 

středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. 

Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové obou typů škol, naše 

gymnázium bude spolupracovat s holickými základními školami a základní školou v Horním 

Jelení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. 

Do třetice bychom rádi zmínili projekt Podpora společného vzdělávání 

v pedagogické praxi, ve kterém je naše škola partnerem Národního institutu pro další 

vzdělávání. Do roku 2022 budeme čerpat podporu ve formě dalšího vzdělávání učitelů, 

koučinku a mentoringu v oblasti profesního rozvoje a prohloubíme spolupráci se speciálními 

pedagogy a školními psychology. 

Na metodickou podporu učitelů jsou zaměřeny i Šablony pro SŠ (viz již dříve 

zmíněný projekt Vzdělávání pedagogů holického gymnázia). V rámci nich zavádíme do 

vzdělávacího procesu tandemovou výuku, podporujeme kvalitnější vzdělávání žáků 

ohrožených školním neúspěchem, realizujeme stáže pedagogů na odborných pracovištích a 

v neposlední řadě čerpáme finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Projekt je dvouletý, klíčové aktivity musejí být realizovány v období od 

1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Celková výše dotace činí 474 124,- Kč. 
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Dále jsme podali projektovou žádost v rámci programu Erasmus+, klíčová 

aktivita K1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, konkrétně Mobilita pracovníků školství. Náš 

projekt s názvem „Motivovaní učitelé mají motivované žáky“ bohužel nebyl v prvním kole 

schválen a byl zařazen do zásobníku náhradních projektů. 

 
Další projekty financované z cizích zdrojů 

Již v loňském roce byla započata rekonstrukce venkovní atletické dráhy a hřiště na 

míčové hry, které se mají dočkat nových umělých povrchů a souvisejícího vybavení. 

Investorem této akce je Pardubický kraj. Stavební práce měly být dokončeny k 31. 8. 2018, 

nicméně díky neočekávaným komplikacím způsobeným nevyhovujícím podložím a četnými 

víceprácemi bude úspěch, pokud bude sportoviště předáno v říjnu 2018. 

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 (z toho 5 000 Kč z rozpočtu 

Pardubického kraje). 

 

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

na organizování soutěže 5 jazyků na pódiu, kdy byla částkou 4 000 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 

6 000 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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12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

 Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 

13. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

Odborová organizace 

Ve školním roce 2017/18 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 2017/2018 pokračovalo Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu 

Dr. Emila Holuba v Holicích v práci, kterou vykonávalo již v mnoha předchozích letech a i 

přes letité zkušenosti mnoha členů výboru si nové situace, které loňský školní rok přinesl, 

vyžádaly nový pohled na jejich řešení, nový přístup ke spolupráci se studenty, rodiči a 

potažmo samotnou školou. Prvořadým cílem Sdružení a jeho výboru nadále zůstalo 

zastupování zájmů studentů a jejich rodičů, či  alespoň jejich většiny, bylo prostředníkem 

komunikace s vedením školy případně s dalšími subjekty. Jako tradičně Sdružení neslo podíl, 

ať větší či menší, na organizaci mnoha školních akcí nebo bylo jejich přímým organizátorem. 

Snahu výše uvedenou činnost provádět kvalitně, s maximálně možným profitem pro studenty 

naší školy, snad ani není třeba více komentovat.   

Zcela tradičně probíhala jednotlivá jednání výboru Sdružení po celý školní rok 

pravidelně vždy každé první pondělí v měsíci. Dle již zažitých zvyklostí se zde členové 

výboru setkávali se studenty, kteří přednášeli svá sdělení, požadavky či podněty, jejichž 

realizaci mnohdy rovnou se členy výboru diskutovali. Každé jednání výboru navštěvovali 

také zástupci vedení školy, kteří výbor vždy pečlivě informovali o veškerém dění ve škole, a 

to z oblasti výuky, provozu školy či mimoškolní činnosti, kdy spolu s informacemi byly také 

předneseny případné žádosti o možnou podporu či spolupráci při realizaci jednotlivých akcí. 

Sdružení se na základě schváleného rozpočtu podílelo na mnoha školních akcích, ať 

nových či tradičních. Příkladem nové realizace byl adaptační kurz pro první ročník nižšího 

gymnázia, který stejně jako adaptační kurz pro první ročníky vyššího gymnázia proběhl 

s velkým úspěchem v prvních dnech po zahájení školního roku. Do rozpočtu byla nově 

zařazena také podpora prezentace gymnázia v rámci Katalogu škol Královéhradeckého kraje, 

přičemž přínos bude zapotřebí sledovat a v budoucnu řádně vyhodnotit.  U mnoha tradičních 

akcí došlo v rámci rozpočtu k navýšení finanční podpory oproti předcházejícím létům. Podíl 

na financování kurzu plavání, lyžařského a sportovního kurzu je již tradicí, stejně jako 

podpora školní akademie nebo proplácení jízdného či zápisného na soutěžích našim 



Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110                                             Výroční zpráva 2017/2018 

 

41 

studentům včetně odměn pro ty úspěšné, to vše a mnohé další snad již není ani třeba 

zmiňovat. Předpokládané náklady ve školním roce 2017/2018 tak již měly přesáhnout 

300.000,-Kč. Výbor však vždy pečlivě zvažuje efektivitu každého konkrétního vydání, kdy 

hospodaření Sdružení dokumentuje zůstatek k 1. 9. 2018 ve výši 166.488,77 Kč oproti 

předpokládaným 136.502,74 Kč.  

Klasicky jednou z nejdůležitějších akcí pořádanou pod záštitou Sdružení byla 

organizace maturitního plesu, který se konal v únoru 2018 v Sezemickém domě. Jako 

tradičně byl ples připravován ve spolupráci se studenty a pedagogy od počátku školního roku. 

Stejně jako v dřívějších letech byla příprava plesu nejnáročnější akcí, jak po stránce 

organizátorské, tak po stránce finanční (náklady činily částku 68.516,-Kč).  Za vypětí sil při 

vlastní organizaci ale stála spokojenost maturantů, kteří si svůj „maturák“ skutečně užili, 

přičemž své dojmy a poděkování mnozí vyjádřili výboru osobně. Na druhé straně však je 

zapotřebí uvést, že od listopadu 2017 se v průběhu celého školního roku vedlo jednání o 

konání maturitního plesu  2019, když  studenti 3. ročníků vyjádřili za podpory většiny rodičů 

vůli změnit místo konání plesu do Pardubic. I přes snahu výboru Sdružení najít oboustranně 

přijatelný konsenzus na podmínkách a organizaci plesu, výsledkem jednání byla v konečném 

rozhodnutí skutečnost, že Sdružení v roce 2019 nebude organizátorem maturitního plesu, a to 

především z důvodu, že částka předpokládaných nákladů na ples značně převýšila celoroční 

rozpočet Sdružení.  

A co dodat na závěr? Snad jen tolik, že výbor Sdružení přislíbil pomoc a podporu 

studentům 3. ročníků, nyní již maturantům…. Není vyloučeno, že tak může vzniknout nová 

tradice. A všichni členové výboru jsou nakloněni možnosti se naučit něčemu novému a 

prospěšnému, a to se netýká pouze organizace plesu.  

 

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 třetím 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 naplňuje 

očekávání všech zúčastněných a že v následujících letech 

budeme tuto spolupráci nadále rozšiřovat. 
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 Naše gymnázium je 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, zájemci z řad studentů a pedagogů se 

účastní workshopů, které připravuje firma Microrisc z Jičína.  

 

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 od 14 do 24 let k objevování talentů, zlepšování dovedností, formování osobních postojů 

a schopnosti motivovat sama sebe k dosažení dlouhodobého cíle. Program DofE je 

celosvětový program, 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. V tomto školním 

roce byly do programu aktivně zapojeny týmy 

bronzové a stříbrné úrovně. Organizačně jim 

zajišťovali podporu pedagogové z naší školy – 

především Mgr. Jana Doskočilová a dále Aleš 

Kotyk a Mgr. Milan Nágr. 

 

V rámci spolupráce s Městem Holice jsme letos z důvodu rekonstrukce atletického 

oválu nemohli zpřístupnit venkovní sportovní areál holické veřejnosti. Nadále jsme 

pronajímali sportovní halu, 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 „Pět jazyků na pódiu“. V tomto školním roce se v září 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, lékárna Na Poliklinice aj. 

 


