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Začátek roku bývá pomyslným vykročením do nového, neznámého a nejistého období, kdy si lidé 

často přejí, aby bylo lepší než to předešlé. Budeme skromní. Našemu gymnáziu by s trochou nadsázky 

úplně stačilo, kdyby ten nadcházející rok byl stejně tak úspěšný, jako byl rok 2013. 

Začínal v obavách o existenci čtyřletého studia na naší škole. Chápali jsme, že finanční prostředky na 

vzdělávání spolu s optimální naplněností jsou alfou a omegou všeho, a doufali jsme, že Česká Třebová 

a její okolí je natolik významné místo, že se věcnými argumenty podaří obhájit existenci kvalitní 

střední školy. Mnohé faktory, mezi nimi jistě i vyrovnaný rozpočet školy, efektivní nakládání 

s finančními prostředky a výsledky řady kontrol, pomohly k uklidnění situace plné spekulací. 

Kvalita školy se měří obtížně a mnohá kritéria mohou být vnímána jako subjektivní. Některé 

indikátory však lze využít. Jsou jimi například zájem o studium, odbornost učitelského sboru, výsledky 

studentů v soutěžích, účast školy v projektech, vybavení školy, úspěch studentů u maturitní zkoušky 

či úspěch absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy.  

Zvýšený zájem o studium nás mile překvapil již během přihlašování k přijímacím zkouškám nanečisto. 

Z přijímacích zkoušek pak vzešly dvě naplněné třídy, jedna osmiletého studia a jedna studia 

čtyřletého. Podzimní adaptační kurz pak stmelil třídní kolektivy a dal základ podpůrnému třídnímu 

klimatu a přátelskému vztahu třídy a třídního učitele. 

Výuku tradičně zajišťoval plně kvalifikovaný učitelský sbor s optimálním rozložením věkové struktury 

a zastoupením mužů a žen. Výjimečné a prospěšné je i působení dvou rodilých mluvčích na výuku 

angličtiny a španělštiny.    

Studenti českotřebovského gymnázia dosáhli v roce 2013 překvapivého množství úspěchů 

v soutěžích, olympiádách, přehlídkách, projektech a další reprezentaci školy. Měli jsme vítěze 

okresních, krajských a celostátních soutěží. Pro přehled uvádíme akce, ve kterých studenti našeho 

gymnázia excelovali: předmětové olympiády (anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, francouzský 

jazyk, matematika, fyzika, biologie, dějepis), Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Logická 

olympiáda, Lingvistická olympiáda, Olympiáda z programování, FotoAkademie, literární soutěž 

Komenský a my, recitační soutěž, Česko-polsko-slovenské střetnutí juniorů v matematice, zeměpisná 

soutěž Eurorebus, logická hra PIŠQWORKY, sportovní soutěže (florbal, volejbal, košíková, fotbal), 

Atletický pohár středních škol, Železný kohout 2013, Recyklohraní, Les ve škole – škola v lese, 

střelecká soutěž. Pardubický kraj předal pamětní listy dvěma studentům, kteří se v olympiádách a 

soutěžích zařazených do rozvojového programu Excelence středních škol umístili mezi třemi 

nejlepšími v celostátních kolech soutěží – ocenění převzali Martin Menšík a Radovan Švarc, držitel 

titulu Mladý talent roku 2012. Do krajského kola Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež 

v Pardubickém kraji (AMAVET) postoupilo 9 projektů. Kristýna Tomášová nás po úspěchu 

v celostátním finále bude reprezentovat na celosvětové soutěžní přehlídce studentských vědeckých 

projektů v USA. Účastnili jsme se také Středoškolské odborné činnosti. V rámci této soutěže se pět 

prací umístilo na předních místech v krajském kole. 



Loňský rok byl na gymnáziu také ve znamení dvou velkých evropských projektů. Finance z nich jsme 

použili na vybavení učeben ICT a laboratoří biologie a chemie. Zvýšil se počet učeben vybavených 

počítačem a dataprojektorem, pro studenty jsme zajistili Wi-Fi pokrytí v celé budově školy. Největším 

a nejznatelnějším počinem bylo vybudování moderní, a přitom velmi útulné studovny z daru před 

několika lety zesnulého absolventa gymnázia prof. Karla Holbika, kterou na podzim roku 2013 přijel 

ze Spojených států amerických slavnostně otevřít jeho syn.     

Úspěšným složením maturitní zkoušky se s námi v květnu rozloučili studenti posledních ročníků. 

Na vysoké školy pak bylo přijato 92 % absolventů osmiletého studia a 86 % absolventů čtyřletého 

studia. 

Do života českotřebovské veřejnosti zasáhlo gymnázium během roku mnohokrát. Nejvýrazněji snad 

tradičním Majálesem a majálesovými hrami, posledním zvoněním maturantů a Akademií. Velmi nás 

těší podíl našich studentů na aktivitách mnoha mimoškolních zájmových organizací. Naši studenti 

vystupovali na koncertech, reprezentovali město ve sportu, spolupracovali s městským úřadem a 

městským muzeem, účastnili se zahraničních výměn a řady městských projektů. 

Výjimečnou institucí pro českotřebovské gymnázium je Spolek Gymnázia Česká Třebová. Ten 

v minulém roce podpořil všechny studenty účastnící se soutěží a dalších aktivit přinášejících škole 

prestiž. Odměnil též úspěšné studenty za jejich úsilí. Byl organizátorem Společenského večera 

v restauraci Na Horách, akce, kterou bychom rádi prohlubovali dobré vztahy školy a veřejnosti, nejen 

té rodičovské. 

Za naše gymnázium bychom si do roku 2014 přáli přátelské prostředí, šikovné zájemce o studium, 

podporu a pokračování velmi dobré spolupráce s městem i Pardubickým krajem a základními školami, 

pozitivní vztahy s rodiči a studenty, stále přátelskou atmosféru v pedagogickém sboru. Věříme, že se 

nám naše přání opět vyplní. 

 

PhDr. Tomáš Kupka, zástupce ředitele 

 



            

        

 


