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a) Charakteristika školy 
 

Název:   Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 
Sídlo:   560 02  Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 
IČO:   49314670 
Rez. identifik. školy 600013022 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
Zřizovatel:  Pardubický kraj 
 
Ředitel školy:  PhDr. Petr Poldauf  Petr.Poldauf@gymnct.cz 
Zástupce ředitele: PhDr. Tomáš Kupka 
E.mail:   škola@gymnct.cz 
web:   www.gymnct.cz 
 
Školská rada:  od 1.1.2006   

Mgr. Karel Honl  předseda, zástupce zřizovatele 
 (právník MÚ Č. Třebová) 

   PaedDr. Zbyněk Slavík  místopředseda, zástupce rodičů 
 (ředitel ZŠ Habrmanova, Č. Třebová) 

   Mgr. Zdeňka Kmentová člen, zástupce ped. pracovníků 
      (vyučující gymnázia) 
Počet tříd školy: 12 
Počet žáků školy: 342 
 

b) Přehled oborů vzdělávání 
 
Studijní obor 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium)  2 třídy =     41 žáků 
Studijní obor 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté studium, dobíhající)  

2 třídy  =     63 žáků 
 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium)  6 tříd =   175 žáků 
Studijní obor 79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné(osmileté studium, dobíhající) 
          2 třídy =     61 žáků 
 
Učební plány školy 
4 leté studium 

Studijní obor 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté studium, dobíhající) 
20595/99-22, 18961/2006-23 od 1. 9. 2006 
Studijní obor 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium, od 1.9.2009) 

 ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), čj. 272/2009/Re-Po, od 1.9.2009 
 
8 leté studium 

Studijní obor 79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné (osmileté studium, dobíhající) 
20594/99-22 od 1.9.99 počínaje 1.roč., 18961/2006-23 od 1. 9. 2006 (vyšší stupeň) 
 
Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, nižší stupeň),  
ŠVP Škola pro život (zprac. dle RVP), od 1.9.2007) 
ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), č.j. 271/2009/Re-Po, od 1.9.2009 
 
Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, vyšší stupeň),  
ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), č.j. 272/2009/Re-Po, od 1.9.2009 

mailto:Petr.Poldauf@gymnct.cz
mailto:kola@gymnct.cz
http://www.gymnct.cz
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c) Přehled pracovníků školy 
 
Šk. rok 2010 / 11   k 1.9.2010 
  Jméno úvazek TU / fce,uč hodin  nadúvazek Praxe 
1 Poldauf Petr 1,00 řed 6 2 35 
2 Kupka Tomáš 1,00 zást 13 3 11 
3 Benešová Hana 1,00 PK jaz. 22 1 31 
4 Divišová Jana 1,00 6A,105 23 2 14 

 Doležalová Marie       8 
5 Farník Petr 0,67 vých.por. 11 0 36 
6 Fricová Daniela 1,00 4A,113,metod.prev. 21 0 12 
7 Fryaufová Alena  0,81   17 0 4 
8 Grundová Hana 1,00 2A,101,PK přír.věd 21 0 28 
9 Jiráský Michal 1,00 2C,202,PK est.vých. 22 1 11 

10 Kmentová Zdeňka 1,00 5A, 309, Pk M-Fy 21 0 24 
11 Kohút Jan 1,00 3C,313 21 0 23 
12 Kolář Petr 1,00   21 0 19 
13 Limberský Ondřej 1,00   21 0 7 
14 Menšík Josef 1,00 Pk Čj 23 2 18 
15 Nespěchal Jiří 1,00   22 1 29 
16 Pěkníková Martina 1,00   21 0 2 
17 Pecháčková Ivana 1,00 4C,106 22 1 24 
18 Pecháčková Pavla 1,00 8A,210, Pk spol.věd 21 0 16 
19 Petrová Jarmila 1,00   22 1 11 
20 Pavlíková Kamila 1,00 2A,201 21 0 16 
21 Řehořová Dana 1,00 7A,109 21 0 21 
22 Sedláčková Jana 0,24   5 0 26 
23 Soukupová Milana 1,00   23 2 23 
24 Svobodová Hana 1,00   21 0 8 
25 Šrůtková Václava 1,00 1C,209 22 1 31 
26 Tomšová Václava 0,95 1A,203 20 0 9 
27 Vašinová Eva 1,00   24 3 25 
28 Zárubová Renata 0,29   6 0 19 
29 Demel Jaroslav 0,19   4 0 46 
30 Zahálková 0,38   8 0 11 
       
 uč.celkem 26,52  546 20  
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d) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 

 
Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012  

Na převážné většině středních škol Pardubického kraje včetně našeho gymnázia byly 
realizovány jednotné přijímací testy společnosti Scio (matematika, český jazyk, obecné 
studijní předpoklady pro čtyřleté studijní obory, obecné studijní předpoklady pro osmiletý 
obor), náklady s nimi spojené hradil zřizovatel, tj. Pardubický kraj. Oficiálním přijímacím 
zkouškám předcházely dobrovolné Přijímačky nanečisto dne 1.3.2011 „ Doporučení“ našeho 
zřizovatele  přineslo 3 termíny pro 1. oficiální kolo přijímacích zkoušek s možností podat si 
přihlášky na 3 obory vzdělání. Současně byla pro toto kolo stanovena minimální bodová 
hranice pro přijetí. Pro další kola tato hranice již určena nebyla, škola si ji mohla stanovit 
sama. Nicméně námi stanovená (snížená) hranice pro 2. kolo se stala předmětem kritiky ze 
strany OŠKT Pk a veřejné polemiky. Připomínám, že přijímací řízení a jeho kritéria jsou  
svěřena školským zákonem do pravomoci ředitele školy, u výše zmíněného limitu pro přijetí 
v prvním kole se jednalo o dohodu zúčastněných škol, kterou jsme ctili a nebyl námi porušen 
zákon či jiné nařízení.  

Myšlenku jednotných přijímacích zkoušek jsme v principu vítali, testy ukázaly, že 
nejslabší výsledky uchazečů byly v matematice. Potvrzuje se, že současná zákonná úprava 
přijímacího řízení přináší značnou nepřehlednost v počtu skutečně přijatých uchazečů a ani 
reakce rodičů nesignalizovaly spokojenost s tímto systémem. MŠMT zvažuje v současnosti 
novelu školského zákona. 
 
v Jednotné přijímací zkoušky do víceletého studia se konaly 26. - 28. 4. 2011, z celkem 

43   uchazečů o studium splnilo limit a bylo přijato 29, jedno místo bylo rezervováno 
pro náhradní termín uchazeče, který se v původním termínu nemohl dostavit. Žáci 
konali zkoušky z  všeob. studijních předpokladů připravené společností Scio. 
Vzhledem k tomu, že z původně přijatých odevzdalo pouze 20 přijatých  zápisové 
lístky, bylo vypsáno 2. kolo na den 19.5.2011, ve kterém bylo přijato 10 uchazečů 
(z 10 hlásících se včetně uchazeče v náhradním termínu uplatnilo 5 uchazečů výsledky 
z 1. kola, dalších 5 konalo nové zkoušky). Vzhledem k dalšímu stažení zápisového 
lístku byla ve 3. kole 24.6.2011 zaregistrována 1 přihláška a na základě dosaženého 
výsledku v kolech předchozích přijat 1 uchazeč. Třída 1A bude mít k 1.9.2011 30 žáků 
 

v Jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia  se konaly 26. - 28. 4. 2011, 
z celkem 69 uchazečů o studium splnilo limit a bylo přijato 28, nástup potvrdilo 
pouze 9 přijatých. Další kola přijímacího řízení se proto konala: ve 2. kole dne  
19.5.2011 byl0 zaregistrován 18 přihlášek, většina uchazečů uplatnila své výsledky 
z 1. kola, ne všichni však odevzdali zápisové lístky. Do 3. kola dne 20.6.2011 byla 
podána 1 přihláška a přijat jeden uchazeč. Celkem bylo přijato ke studiu 16 uchazečů, 
K 1.9. 2011 jedna přijatá uchazečka stáhla svůj zápisový lístek, k 2.9. 2011 byla 
podány 2 žádosti o přestup na naši školu (z nich v jednom případě zároveň žádost  o 
opakování 1. ročníku), které bylo vyhověno. Tyto žáky doplní 2 naši opakující žáci, 
třída 1.C bude tedy mít k 30.9.2010 19 žáků. 

 
Alarmující je populační křivka demografického vývoje a všeobecná tendence, která se zastaví 
teprve kolem roku 2016 – 17. Stále více aktuální je ekonomické otázka zachování čtyřletého 
studia v tomto mezidobí. 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2010/2011 celkem 339 žáků   
ve 12 třídách ve všech typech studia (k 1.9.2010) 
  
Maturitní zkoušky v nové podobě  skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia  
(9.-13. května 2011), slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy za 
místostarostky Ing. Žáčkové proběhlo opět v  obřadní síni městského úřadu- vzhledem k  
harmonogramu nových maturit- teprve dne 20. června 2011. V řádném podzimním termínu 
bude maturovat 1 žák, 3 žáci budou opakovat část (český či anglický jazyk) společné části, 1 
žákyně anglický jazyk profilové části 

 
Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je patrna z tabulky (viz příloha). 
K 31.8.2011 nebyly údaje z  evidence Pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí k dispozici 

  
Školní vzdělávací program  (původně „Škola pro život“, výuka dle něho byla zahájena 
k 1.9.2007 počínaje primou 1.A, název změněn vzhledem k obdobném ŠVP sousední ZŠ 
k 1.9.2009 na) / „Gymnázium – brána ke vzdělání“ byl realizován čtvrtým rokem v prvním 
až čtvrtém ročníku nižšího (1.A-4.A) a v prvním a druhém ročníku čtyřletého a vyššího 
stupně osmiletého studia (1.C-2.C  / 5.A-6.A). 
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Výsledky vzdělávání - tabulka 
(po opr. zkouškách) 
 

tř ída počet ž. prům .pr. vyznam . prospě l neprosp. vylouč
1.A (8LG) 32 1,72 10 22 0
2.A (8LG) 30 1,59 13 17 0
3.A (8LG) 27 1,73 12 15 0
4.A (8LG) 29 2,08 5 23 1
5.A(  8LG) 30 1,9 4 26 0
6.A (8LG) 26 1,89 3 23 0
7.A (8LG) 30 2,01 4 26 0
8.A (8LG) 31 2,01 3 28 0
1.C (4LG) 26 2,17 2 22 2
2.C (4LG) 15 2,04 1 14 0
3.C (4LG) 32 1,99 4 27 1
4.C (4LG) 30 2,35 3 27 0
šk ola celk 338 1,957 64 270 4 0
M AT URITNÍ ZKOUŠKY (před opr. zk.)
tř ída počet ž. maturovalo vyznam . prospě l neprosp. absolven tů
8.A (8LG) 31 30 17 12 1 29 1 ž. řádný podzimní  term.
4.C (4LG) 30 30 10 17 3 27
z p ředch 1 1 0 1
celkem 61 61 27 30 4 57
Ú SPĚŠNOST ABSOLVEN TU
tř ída absolv. na VŠ na VOŠ jinam % na VŠ
8.A 28 24 3 1 86%
4.C (4LG) 30 23 0 7 77%
celkem 58 47 3 8 81%

 
 
 
f) Prevence sociálně patologických jevů 

program viz příloha. Ve školním roce nebyl zaznamenán akutní případ tohoto druhu.  
 
g) Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) 
 

viz příloha, blíže k nahlédnutí u ředitele školy. Vzhledem ke krácení rozpočtových 
tzv.přímých prostředků na vzdělávání učitelů a uč. pomůcek byla účast na DVVP omezena na 
zbývající přípravu k nové maturitní zkoušce, která probíhá především formou e – learningu a 
následných prezenčních seminářů. K 29.2.2011 získali všichni navržení hodnotitelé (český a 
cizí jazyky), zadavatelé a navržení na školního matur. komisaře (3 pracovníci- kk. Kmentová, 
Petrová, Kupka) příslušné osvědčení. 

 
 
 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Převod budovy na Pardubický kraj je podle vyjádření představitelů obce  zatím stále neurčitý. 
Město ve svém rozpočtu vyčlenilo na opravy a nejnutnější údržbu budovy gymnázia 580 tis. 
Kč. Tyto prostředky umožnily výměnu části oken v 3. NP ve frontě do Tyršova náměstí a 
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provedení částečné hydroizolace u bývalého suterénního školníkova bytu. Potřebná 
rekonstrukce školní kotelny není v tomto roce z finančních důvodů reálná.  
 
V oblasti provozních výdajů byla situace mírně lepší než v roce minulém -  značnou část 
výdajů ušetřil přechod k novému poskytovateli stravování. Souhlasili jsme s návrhem 
Pardubického kraje, aby se od 1.9.2011 žáci nižšího stupně víceletého gymnázia opětovně 
stravovali v ŠJ př ZŠ Habrmanova – zřizovatel akceptoval náš požadavek na úhradu 
zvýšených nákladů spojených s tímto stravováním v plné výši. Toto pokrytí zvýšených 
nákladů máme garantováno pouze pro školní rok 2011/12, od dalšího školního roku dojde 
pravděpodobně opět k přechodu této kategorie strávníků do staronové ŠJ Na Skalce. 
 
Základní údržbu (malování některých tříd a položení nové podlahové krytiny v kabinetě  č. 
107A,B) se podařilo zajistit ve spolupráci s firmou Rieter. Pro  zbývající období roku 2011 
bylo avizováno v červnu 2011 vázání provozních prostředků – zdá se tedy, že původní 
schválený rozpočet zmíněný výše může být jen iluzí a realita celého roku 2011 se přiblíží 
roku 2010. 
Všechny kabinety jsou vybaveny počítači  a umožňují přístup k internetu. Škola má 
k dispozici 2 interaktivní tabule. Gymnázium se na internetu prezentuje vlastní webovou 
stránkou (www.gymnct.cz) (správce R. Zárubová). Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější 
informace o činnosti školy. 
 
Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 1.9.2010 v malém sále 
Kulturního centra za přítomnosti místostarostky města.  Rok 2010 / 11 byl především ve 
znamení přípravy a realizace nové podoby maturitních zkoušek. Probíhal čtvrtý rok realizace 
Školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia (ŠVP, koordinátor k. Grundová) 
a druhý rok ŠVP pro vyšší stupeň a čtyřleté studium (koordinátor k. Kmentová). Součástí 
ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia je adaptační kurz pro primány, který proběhl ve 
dnech 15.-17.9.2010 na Zderaze nedaleko Litomyšle. 
 
Výborných výsledků dosáhli žáci v soutěžích  ve španělském jazyce (viz dále) 
 
Žáci se zúčastnili projektu Les ve škole – školy v lese. Vybraní studenti školy se i nadále 
podíleli na projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny. 
 
Studenti a učitelé školy se stále podílejí na akci Adopce na dálku, kdy finančním příspěvkem 
umožnili vzdělávání 1 dítěte z africké Keni (zajišťuje k. P.Pecháčková). 
 
Pokračuje spolupráce s místním A-Centrem (Stacionář pro handicapované), samostatně se 
vyvíjí součinnost se sdružením Za jeden provaz. 
 
Pokračuje činnost Školního sportovního klubu. Na sportovním poli reprezentovali naši žáci 
školu na výborné úrovni (viz přehled umístění níže). 
 
Sportovní areál školy, jehož správa je i nadále financována obcí, slouží veřejnosti. Rozpočet 
investičních akcí  obce bohužel opětovně neumožnil kvalitativní zlepšení sportovišť (umělý 
povrch na jednom z hřišť). Majáles školy se po několika letech odmlky konal dne 29.4.2011, 
organizačně jej zajišťovalo gymnázium (k. Kupka s k. I. Pecháčkovou).   
 
Bohatá je tradičně zájmová činnost školy, ke které patří řada zájmových kroužků, 
akademie, sportovní dny,  návštěvy divadel a další kulturní akce. 

http://www.gymnct.cz
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Výrazně se projevuje kroužek Freoni (Dr. Grundová), škola získala certifikát a diplom za 1. 
místo v pedagogické části soutěže Zelený Pardousek 2010. Cenná je navázané spolupráce 
s firmou Contipro v Dolní Dobrouči, která umožnila zájemcům z řad žáků spolupráci na 
některých projektech. 
 
Členové fotokroužku (vedoucí k. Soukupová). A. Ostružka a Vít Hordějčuj se umístili na 1. – 
3.místě  v celostátní fotografické soutěži Fotoakademie, ceny jim byly předány v březnu 2011 
v Praze .  
 
Žáci školy se se 7 projekty zúčastnili regionálního kola soutěže vědeckých a technických 
projektů EXPO SCIENCE AVAMET v Pardubicích, 3 projekty postoupily do národního 
finále soutěže v Praze, které se konalo ve dnech 28. a 29.4.2011. 
 
Pod vedením Dr. Šrůtkové vznikl školní internetový časopis Sičák, jeho činnost v aktuálním 
školním roce ochabla vlivem nezájmu žáků. Filmový klub  (Dr. Kupka) seznamuje zájemce 
s produkcí španělské kinematografie. Řada zájmových aktivit je finančně podporována 
Spolkem Gymnázia. 
 
 
 
Mimoškolní aktivity: 
Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží, olympiád, projektů: 

SŠH dívek a chlapců ve volejbale, Florbal Cup, atletický pohár Corny,  program Globe,  

Zelený ParDoubek 2010 (soutěž environmentální výchovy), Les ve škole – škola v lese 

Dosáhli těchto výsledků: 

Konv. soutěž  Aj (B I)   - 3. místo v okresním kole (M. Plocková) 

Aj (B II)   - 5. místo v okresním kole (M. Skalická) 

Aj (B III)   - 2. místo v kr. kole, postup do nár. kola 
 (D. Lazárek) 

 

Konv. soutěž   Špj (SŠ I) - 1. místo v kr. kole, postup do ústř. kola  
(V. Kovářová) 

- 3. místo v kr. kole, postup do ústř. kola  
(Z. Haniková) 

 

Špj (SŠ II) -1. místo v kr. kole (O. Urbánek) 

 -3. místo v kr. kole (N. Zavřelová) 

 

Reg. kolo miner. olympiády (nad 16 let)        

Reg. kolo miner. olympiády (do 16 let))  
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Olymp. Ma (Z 9)    - 2. místo v kr. kole (R. Švarc) 

  (C)    - 1. místo v kr. kole (R. Švarc) 

Olymp. Fy (F)     

Olymp.Čj  (I)     

(II)     

Olymp. Dě      

Olymp. Bi (C)     

(D)     

Globe Games  

AMAVET     - viz výše    

SŠH volejbal dívky     

Olymp. dětí a mládeže – atletika dívky - 1. místo v kraj. kole 

Corny středoškolský atletický pohár - 8. místo v republikovém finále 

 

Pohár AŠSK ČR v gymn. 

( kat. 1.-4. roč. SŠ) - dorostenci  - 1. místo v republikovém finále 

( kat. 1.-4. roč. SŠ) - dorostenky  - 4. místo v republikovém finále 

    -  

Zelený Pardoubek    - certifikát Ekologická škola Pk 2. stupně  

Soutěž v poznávání rostlin   

Soutěž v poznávání živočichů      

FotoAkademie     - 1.- 3. místo v celostátním kole  

  

 

Škola sama organizovala tyto akce : 

adaptační kurz pro 1A ( 15.-17.9.10, k. Tomšová) 

přehlídka SŠ pořádaná ÚP – účast 6.- 7.10.10 

Školní volejbal.turnaj Gaudeamus (16.11.10) 

Den otevřených dveří (18.11.10) 

akademie (21.12.10, kk. Jiráský,Kupka) 

2 projektové dny pro Ngy v rámci ŚVP (1 a 6/11) 

Sportovní dny ( 27.1. a 27.6.11) 

Majáles (29.4.11) 
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Nabízené zájmové kroužky: výp. technika, tělovýchova ( SŠK), historie, cizí jazyky, mat. 
olympiáda, fyz. olympiáda, Freoni (přírodovědný), fotokroužek. Ukazuje se, že zájem o 
matematiku a fyziku bohužel upadá. 
 
 

i) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  
 
• provedených ČŠI 

 
inspekcí bylo provedeno :    0  hodnocení:  
      hodnotící stupnice: podprůměr-průměr-nadprůměr 

 
 
 
následných inspekcí bylo provedeno:      0                       hodnocení: 
 

 

• Výsledky kontrol hospodaření provedených OŠMS Pk nebo jinými kontrolními 

orgány:  

OŠKT Pk:    0 

 

OSSZ Ústí nad Orlicí plnění pojistného:  0 hodnocení:  
  

VZP, prac. Ústí nad Orlicí placení pojistného:  1 hodnocení:  
15.12.2010     přeplatek pojistného (M. Kyselová) 

     odvod pojistného, prac. úrazy – bez závad 

j) Základní údaje o hospodaření školy 
 
Ekonomický chod školy byl v roce 2010 byl rozpočtově zajištěn na hranici únosnosti –  
nejnapjatější byly především prostředky na provoz školy. Stagnovala základní údržba, výdaje 
na pomůcky a další vzdělávání učitelů byly silně omezeny. V této situaci jme velmi ocenili 
přístup firem Korado, Rieter a fyzických osob (notář Habrman), které svým přístupem – i přes 
doznívající ekonomickou krizi – pomohly tuto situaci školy zlepšit. 
  
Zpráva o hospodaření ( za kalendářní rok 2010 ): 

I. Výnosy příspěvek 

přímé náklady na vzděl. - dotace             14 866 tis. Kč  
v tom  rozvoj. program Hustota sítě škol          72 

 Hodnotitelé pís. prací MZK       12  

 Zelený Pardoubek          3   

příspěvek na provoz (zřizovatel=Pk)            2 571 
  ostatní dotace (od MÚ- akademie )        15 
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ostatní příjmy  (kurzy, nájmy atp.)    680   

      poplatky od zlet. žáků, rodičů:              0 

 příjmy z hospod. činnosti:                                     0 

  použití RF         16,219 

 

II. Náklady: investiční:                 0 

neinvestiční celkem :                      16 215 

z toho  náklady na mzdy prac.:             9 343 

  ostatní osobní náklady:          70 

  odvody sociál. a zdrav. poj.+ONIV:           3 273 

  FKSP - příděl        187 

  výdaje na  učebnice a uč.pomůcky           58 

  výdaje na další vzděl. ped. prac.:                 7 

  nájem za budovu        754 

  ostatní provoz. náklady:                      2 523 

  hospodářský výsledek            +4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

počet podaných žádostí v roce 2010-11:     0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0  

       

 
 
 

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 
Zahraničí 
Dlouhodobá  učitelská a žákovská spolupráce mezi naším gymnáziem a základní školou 
v norském Prestfossu měla v tomto roce „přestávku“, oboustranné výměny předpokládáme 
s perspektivně dvouletou periodou  opět v roce 2011/12 
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Reciproční zájezd do SRN se nerealizoval vzhledem k nedostatečnému zájmu žáků. Nicméně 
bychom rádi kontakty s SRN v budoucnu udrželi a rozvíjeli, reálná se jeví výměna žáků a 
učitelů v září a říjnu 2011. 
 
Poznávací exkurze do Francie se kvůli nedostatečnému zájmu žáků neuskutečnila 
 
Výměnný pobyt s italským lyceem ve městě Vimercate proběhl v době 23.9.-2.10.2010 (Č.T 
do Itálie) a jaře 2011 ( 11.-17.4.2011 Italové do Č.T.).  
 
 

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 

 
Škola nemá doplňkovou činnost, je zatím nezapojena do výše uvedené aktivity. Jazykovou 
výuku zájemcům zpstředkovávalo Evropské vzdělávací centrum, kterému gymnázium 
poskytovalo na základě podnájemní smlouvy poskytovalo potřebné prostory.  
 

m) Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů 
 
Škola získala příspěvek od města ve výši 15 tis. Kč na pořádání školní akademie.  
 

n) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 
 

Při škole neexistuje odborová organizace ped. pracovníků. 
  
Vážíme si spolupráce  s firmami, které různou formou spolupracují se školou a pomáhají 
zajišťovat některé akce a aktivity. V roce 2010-11 výrazně pomohly místní firma Korado a 
ústecký Rieter 
 
 
V lednu 2011 zemřela po krátké nemoci hospodářka školy Lenka Rösslerová, na její místo 
nastoupila paní Hana Dušková, která tuto funkci vykonávala po dobu nemoci L. Rösslerové 
 
 
 
V České Třebové dne 25.9.2011     PhDr. Petr Poldauf, ředitel školy  

razítko a podpis ředitele školy 

 

 

 

 

 

 

Předloženo šk. radě ke schválení: 26.9.2011 

Projednáno šk. radou dne:      Mgr. Karel Honl, předseda šk. rady 
Zveřejněno: 15.10.2011 
        



Výroční zpráva 2010 / 11 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Přílohy 
 
 
 
 
 
 


