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Informace ředitele školy
Vážení rodiče,
ve snaze co možná nejvíce zkrátit prezenční třídní schůzky z obav před rozšířením
nákazy onemocnění covid-19 a před možností následné eskalace počtu uvalených karantén
jsem vypustil své tradiční hlášení školním rozhlasem a předkládám vám, jak jsem již dříve
předeslal, několik základních informací jen touto písemnou cestou. Dovolte mi tedy, abych
Vám podal několik nejdůležitějších informací, které se týkají chodu a života naší školy.
V první řadě Vám chci vyslovit poděkování, že jste vyšli vstříc mé žádosti
o finanční přispění na aktivity a výdaje naší školy, které nemohou být plně hrazeny ze státních
a krajských peněz. Obecně prospěšná společnost, která Vaše a další sponzorské finance
spravuje, využívá získaných prostředků ve prospěch školy a hlavně jejích žáků. Také chci
poděkovat těm z Vás, kteří jste nám pomáhali nebo budete požádáni o pomoc s realizací
studentských výměn se zahraničními školami v rámci projektů.
Na začátku školního roku jsem kromě zmíněné žádosti o příspěvek uvedl, že Vás seznámím
s úspěšností našich loňských maturantů při vstupu na vysoké školy. V minulých letech
dosáhla tato úspěšnost cca 95%. Je potěšitelné, že navzdory dlouhodobému uzavření škol
v předchozích dvou letech, odmaturovali úspěšně vždy všichni naši žáci a dokonce
s neobvykle dobrými výsledky, kdy loni dokonce 74% žáků prospělo s vyznamenáním.
Distanční vzdělávání a úpravy studijního plánu umožnily maturantům věnovat se převážně
maturitním předmětům a předmětům, ze kterých následně konali přijímací zkoušky na vysoké
školy. I nadále lze říci, že na vysokou školu je přijat každý, kdo o to má zájem.
Nejdůležitějším kritériem hodnocení střední školy je dnes spíše skladba volby
vysokoškolských studií jejích studentů a úspěšnost vstupu na prestižní studijní obory – a
právě z tohoto pohledu je naše škola dlouhodobě velmi dobře hodnocena, má vcelku
rovnoměrné zastoupení vysokoškolských studií svých absolventů a zaujímá v rámci ČR
přední místo. Během předchozích let se těžiště volby terciárních studií přesunulo na naší škole
od humanitních k přírodovědným, prim dnes hraje především studium medicíny.
Naši studenti dosahují stabilně velmi dobrých výsledků v soutěžích a olympiádách
vypisovaných MŠMT ČR. V několika předchozích letech jsme dosáhli kromě jiného několika
mimořádných úspěchů. Opakovaná první a druhá místa v národních kolech SOČ a účast
v evropských a světových finále v USA, opakovaná i vícečetná vítězství v národních kolech
soutěží v cizích jazycích, zejména v nejvyšších kategoriích v anglickém jazyce. Máme
eminentní zájem, aby naši žáci dosahovali ve studiu co nejlepších výsledků a aby si
vyzkoušeli samostatnou práci v soutěžích a vědecko-výzkumné badatelské práci a zjistili tak
své možnost a vlastní síly a mohli pak kvalifikovaně zvolit svá další terciární studia.
V minulých dvou letech byl průběh soutěží značně ovlivněn mimořádnými opatřeními
v souvislosti s pandemií covid-19 a uzavřením škol, takže se mnohé soutěže nekonaly nebo
nanejvýš způsobem on-line. Přesto jsme v minulém školním roce zaznamenali některé
vynikající výsledky, z nichž nejcennější je zřejmě 1. místo ve světovém finále týmové
robotické soutěže First Lego League v kategorii Core Values, konané v řecké Soluni. Aby
nám po dlouhém období uzavření škol úspěšnost žáků v soutěžích nepoklesla, rád bych Vás
požádal, abyste se také Vy zasadili o účast svých dětí ve vypsaných soutěžích. Odkrýt silné
stránky a rozvíjet vlastní talent je nakonec pro budoucnost naších žáků asi to nejdůležitější.
Uváženému výběru dalšího terciárního vzdělávání je třeba věnovat maximální pozornost. Naši
studenti dnes mají k dispozici veškeré dostupné informace. Je však třeba zdůraznit, že štěstí
při přijetí zejména na prestižní vysokou školu přeje zejména dobře informovaným
a samozřejmě dobře připraveným, resp. žákům, kteří mohou své schopnosti prokázat svými
výsledky ve studiu i v soutěžích.
Rád bych požádal Vás, kteří máte své děti na nižším stupni 8letého gymnázia, abyste vyšli
vstříc našemu záměru omezit používání mobilních telefonů ve škole během přestávek.
Dlouhodobě sledujeme, jak děti ztrácejí schopnost spolu komunikovat, a protože přestávky
věnují osamocené práci a kontaktům na svých mobilech, nahrazují si pak potřebu živé
komunikace ve vyučovacích hodinách, což silně narušuje výuku, je vnímáno jako nekázeň a

samozřejmě se to odráží ve výsledcích studia. Prioritní ale je, aby se Vaše děti neuzavíraly do
virtuálního světa sociálních sítí, ale aby byly schopny spolu komunikovat a aby u nich
probíhalo potřebné sociální učení.
V souvislosti s prevencí onemocnění covid-19 se na vás obracím ještě s prosbou, abyste
průbežně sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě jakýchkoli příznaků neposílali děti do
školy a konzultovali jejich stav s lékařem. Jen tak se nám může podařit udržet kolektivy tříd
v prezenčním studiu. Pokud bychom přesto byli nuceni sáhnout opět k distančnímu způsobu
výuky, jsme připraveni – každý z nás má v každé studijní skupině založeny virtuální učebny,
ve kterých jsou žáci už z minulého období zvyklí pracovat.
Škola vede a zpracovává některé veřejně přístupné dokumenty. Můžete kdykoli nahlédnout
do výroční zprávy o činnosti školy, která obsahuje hodnocení práce školy vždy za uplynulý
školní rok, respektive i za léta předchozí. Výroční zpráva za předchozí školní rok 2020/21
byla již schválena školskou radou.
I v letošním roce budou žáci posledního ročníku skládat maturitní zkoušku. Český jazyk
a literatura je pro všechny žáky předmětem povinným, zkouška sestává z didaktického testu,
písemné práce a ústní zkoušky. Dále maturanti volí mezi didaktickým testem z matematiky
nebo jimi zvoleného cizího jazyka. Pokud zvolí cizí jazyk, musí v profilové části maturitní
zkoušky z tohoto jazyka složit ještě písemnou a ústní zkoušku. Dále si žáci v profilové části
maturitní zkoušky volí 2 další předměty, ze kterých skládají ústní zkoušku. Jen ke zkoušce
z cizího jazyka se i zde váže maturitní písemná práce. Zákonný termín podání přihlášky
k jarnímu maturitnímu termínu 2022 je 1. prosinec 2021. Přihlášky jsou právě připravovány.
Pro možnost kontroly prosíme o jejich odevzdání do konce listopadu.
Prospěch svých dětí jste mohli i v tomto čtvrtletí sledovat v systému Bakaláři, nyní jsou
v něm uvedena i předběžná výsledná čtvrtletní hodnocení. Je však třeba si uvědomit, že se
jedná o hodnocení za krátké období dvou měsíců a v některých případech, zvláště
v předmětech s nízkou hodinovou dotací, na základě velmi malého počtu podkladů. Na
pedagogické radě bylo konstatováno, že je zřejmá silná korelace mezi současnými studijními
výsledky některých žáků a jejich zapojením do distanční výuky v minulém období. Současně
je však třeba připomenout, že známka není cílem vzdělávání - nyní ve čtvrtletí je hlavně
prostředkem zpětné vazby a motivace.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na Vánoční koncert naší školy, který pořádáme jako
již tradiční akci školy opět ve starorolském kostele Nanebevstoupení Páně v úterý 21.
prosince od 17. hodiny. K Vaší úplné informovanosti přidám ještě termín maturitního plesu je jím pátek 4. března 2022 a termín Dne otevřených dveří naší školy – pondělí 10. ledna
2022.
Všechny výše zmíněné plánované společenské akce budou samozřejmě realizovány jen tehdy,
pokud to v době jejich konání platná opatření ministerstev a vlády ČR umožní. Držme si
palce, aby tomu tak bylo a mohli jsme se konečně po dvou letech opět svobodně setkávat.
S přáním pevného zdraví
RNDr. Zdeněk Papež,
ředitel školy

