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Charakteristika školy 

 
Název:    Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 

Sídlo:    560 02 Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 

IČO:    49314670 

REDIZO:    600013022 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

Zřizovatel:   Pardubický kraj 

 

Ředitel školy:   Mgr. Josef Menšík  

Zástupkyně ředitele:  Mgr. Dana Řehořová 

e-mail:    škola@gymnct.cz 

web:    www.gymnct.cz 

 

Školská rada:   Mgr. Petr Slívko, předseda, zástupce rodičů 

    Mgr. Petra Pospíšilová, místopředsedkyně, zástupce zřizovatele 

    Mgr. Zdeňka Kmentová, členka, zástupkyně ped. pracovníků 

 

Počet tříd školy:  12 

Počet žáků školy:  354 

 

 

Přehled oborů vzdělávání 

 
Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté studium)   4 třídy, 118 žáků 

Studijní obor 79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté studium)  8 tříd, 236 žáků 

 

 

Učební plány školy 

 
4 leté studium 

Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté studium, od 1. 9. 2012) 

ŠVP Gymnázium – brána ke vzdělání, č. j. 515/2012/Re-Me, od 1. 9. 2012 

 

8 leté studium 
Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, nižší stupeň),  

ŠVP Gymnázium – brána ke vzdělání, č. j. 514/2012/Re-Me, od 1. 9. 2012 
 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, vyšší stupeň),  

ŠVP Gymnázium – brána ke vzdělání, č. j. 515/2012/Re-Me, od 1. 9. 2012

mailto:škola@gymnct.cz
http://www.gymnct.cz/
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Přehled pedagogických pracovníků školy k 1. 9. 2021 

 

 

  
Jméno Úvazek Třídní učitel, funkce Hodin  nadúvazek 

1 Menšík Josef 1,00 ředitel školy 4 0 

2 Řehořová Dana 1,00 zástupkyně ředitele 10 0 

3 Limberský Ondřej 1,00 výchovný poradce 20 2 

4 Benešová Hana 0,48  10 0 

5 Blaško Petra 0,52  11 0 

6 Divišová Jana 0,95 
4. A, PK českého jazyka, 

kroužek českého jazyka 
20 0 

7 Filová Lenka 0,75 Projekt ERASMUS 15 0 

8 Fricová Daniela 1,00 
metodik prevence patologických 

jevů, zdravotnice, 1. A, ch. kr. 
21 0 

9 Grundová Hana 0,67 Kroužek GLOBE 14 0 

10 Hermanová Barbora 1,00  21 0 

11 Jiráský Michal 1,00 4. C, PK estetické výchovy 22 1 

12 Keprt Tomáš 1,00 3. C, PK tělesné výchovy 21 0 

13 Kmentová Zdeňka 1,00 
energetická manažerka, interní 

auditorka, 1. C 
22 1 

14 Kohút Jan 1,00 
2. C, PK matematiky a fyziky, 

předseda inventarizační komise 
22 1 

15 Kolář Petr 1,00 předseda likvidační komise 24 3 

16 Krásová Tereza 0,81 2. A 17 0 

17 Krauterová Hana 0,71 Koordinátorka EVVO     15 0 

18 Nespěchal Jiří 0,33  07 0 

19 Pavlíková Kamila 1,00 6. A, dramatický kroužek 22 1 

20 Pecháčková Pavla 1,00 PK společenských věd 22 1 

21 Pěkníková Martina 0,43 Evidence žákovských úrazů 09 0 

22 Peroutková Iva 1,00 3. A 22 1 

23 Petrová Jarmila 1,00 PK biologie, chemie a zeměpisu 21 0 

24 Praxová Monika 0,14  03 0 

25 Skopalová Pavla 0,43  09 0 

26 Soukupová Milana 1,00 PK informatiky 23 2 

27 Soukupová Zuzana 0,66  14 0 

28 Svobodová Hana 0,62 PK cizích jazyků 13 0 

29 Šrůtková Václava 0,38   07 0 

30 Vašinová Eva 0,71 Správa žákovské knihovny 15 0 

31 Watroba Jan 1,00 8. A, koordinátor ŠVP 22 1 

32 Zahálková Dana 1,00 7. A, koordinátorka ŠVP 23 2 

33 Židková Michaela 1.00 5. A, koordinátorka soutěží 22 1 

D Kupka Tomáš 0,19 Projektový manager 04 0 

D Zárubová Renata 0,09 Asistentka pro IT 02 0 

 Celkem 26,87  549 17 
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Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

V tomto školním roce byli všichni uchazeči o studium přijímáni v souladu s ustanovením 

§ 60 odst. 5 školského zákona na základě vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého 

jazyka a matematiky, jejichž zadání i vyhodnocení zajišťovala společnost CERMAT. Podmínkou 

pro úspěšné složení zkoušek bylo dosažení hranice alespoň 35 bodů ze 100 možných u čtyřletého 

typu studia a 30 bodů u studia osmiletého. Tato hranice je opakovaně ze strany některých ředitelů 

středních škol jiného typu, ředitelů základních škol i části veřejnosti kritizována jako příliš mírná a 

v budoucnosti pravděpodobně ještě bude předmětem odborné diskuse. Budiž řečeno, že dosažení 

této hranice ani zdaleka nezaručuje přijetí na naši školu. Zohledněny byly také známky ze základní 

školy (maximálně 30 bodů u čtyřletého studia a 20 bodů u studia osmiletého), stejně jako další 

aktivity a úspěchy (maximálně 5 bodů).  

Již dřívější úpravou zákona byla omezena možnost zpětného vzetí zápisového lístku. To 

přineslo větší jistotu v počtu přijatých žáků 

 

• Jednotné testy přijímací zkoušky do osmiletého studia se uskutečnily 19. a 20. dubna 2022. 

Z celkem 96 uchazečů bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 

11 uchazečů, dalších 19 bylo přijato na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí 

(odvolání). Na začátku školního roku měla třída 1. A celkem 30 žáků, po odchodu 1 žáka 

do Litomyšle žáků 29, 16 děvčat a 13 chlapců. 

 

• Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 12. a 13. dubna 2022, 

z celkem 73 uchazečů bylo přijato 30. Nástup potvrdilo 10 přijatých, dalších 19 uchazečů 

bylo přijato na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí (dříve tzv. odvolání), třída 1. C 

má tedy celkem 29 žáků, 21 dívek a 8 chlapců. 

 

S potěšením lze tedy opětovně konstatovat, že vysoký počet přihlášek ke studiu potvrzuje 

zájem o studium na českotřebovském gymnáziu. Počet zájemců o studium na osmiletém gymnáziu 

patří dokonce mezi nejvyšší v kraji. Poněkud nevyzpytatelná je však situace ohledně reálného 

nástupu přijatých žáků do školy. Počet přihlášených ke studiu je opět poměrně vysoký, řada 

uchazečů však současně uspěje rovněž na gymnáziích v místě svého bydliště, kam také převážně 

odevzdává svůj zápisový lístek. Z původně přijatých 30 uchazečů tak v tomto školním roce 

nastoupilo na naši školu jen 11, respektive 10 žáků, všichni ostatní byli přijati na základě žádosti 

o vydání nového rozhodnutí (dříve tzv. odvolání). Do budoucna se tento trend pravděpodobně 

nezmění. Počet žáků 9. tříd českotřebovských základních škol spíše nepatrně klesá a pro uchazeče 

z okolních měst jsme převážně školou druhé volby. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání, vyhodnocení naplňování cílů školního 
vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program našeho gymnázia byl zpracován nejen v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem, ale především dle potřeb našich žáků. V posledních letech byl v různých 

předmětech několikrát upravován a aktualizován. K vyhodnocování naplňování jeho cílů dochází 

dvakrát ročně na jednání předmětových komisí, které pak tuto informaci předávají následně vedení 

školy. Z výsledků vzdělávání (počet vysvědčení s vyznamenáním, úspěšnost u maturitní zkoušky), 

z dotazníkového šetření u maturantů i z výsledků opakovaného testování ze strany České školní 

inspekce lze konstatovat, že se naplňování stanovených cílů daří velmi dobře. 

 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2021/2022 celkem 354 žáků ve 12 třídách ve 

dvou typech studia (údaj k 27. 6. 2022) 

  

 

 

Třída 
Počet 

žáků 

Průměrný 

prospěch 

Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Vyloučen 

1.A (8LG) 30 1,17 26 4 0 0 

2.A (8LG) 30 1,41 17 13 0 0 

3.A (8LG) 30 1,49 16 14 0 0 

4.A (8LG) 30 1,44 19 11 0 0 

5.A (8LG) 32 1,46 17 15 0 0 

6.A (8LG) 27 1,51              13 14 0 0 

7.A (8LG) 27 1,45 14 13 0 0 

8.A (8LG) 30 1,46 12 18 0 0 

1.C (4LG) 31 1,55 11 20 0 0 

2.C (4LG) 26 1,49 13 13 0 0 

3.C (4LG) 31 1,56 15 16 0 0 

4.C (4LG) 30 1,50 15 15 0 0 

Celkem 354 1,46 188 166 0 0 

Maturitní zkouška (po opravných zkouškách) 

Třída Počet žáků Maturovalo 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

Počet 

absolventů 

8.A (8LG) 30 30 16 14 0 30 

4.C (4LG) 30 30 16 13 1 29 

Z předchozích 

let 
0 0 0 0 0 0 

Celkem 60 60 32 27 1 59 

Úspěšnost absolventů 

Třída 
Počet 

absolventů 
 VŠ VOŠ Jinam  VŠ  

8.A (8LG) 30 28 2 0 93%   

4.C (4LG) 29 27 2 0 93%   

Celkem 59 55 4 0 93%   
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Prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

Také pro tento školní rok byl sestaven plán akcí, které sloužily k prevenci sociálně 

patologických jevů. Jednalo se o přednášky, workshopy i kulturní a sportovní akce, které byly 

z části začleněny do adaptačních kurzů prvních ročníků a projektových dnů, ale také do běžných 

vyučovacích hodin. Zvýšená pozornost byla věnována tématům kyberšikany, drogové prevence a 

finanční gramotnosti. Na těchto akcích spolupracujeme rovněž se sdružením Mimóza, Červeným 

křížem a dalšími institucemi. Novinkou letošního roku je angažování školního psychologa Mgr. 

Piskláka na částečný úvazek, o jehož služby je mezi žákyněmi a žáky velký zájem. 

I na našem gymnáziu studovalo v tomto školním roce několik (7) žákyň a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Kromě diagnóz jednodušších (dysgrafie, dyslexie) se bohužel objevilo i 

několik diagnóz vážných (závažné duševní onemocnění, poruchy autistického spektra, poruchy 

příjmu potravy apod.). Valná většina pedagogů absolvovala odborné proškolení v rámci tzv. šablon 

a lze konstatovat, že ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem, 

výchovným poradcem a také rodiči se daří i tyto žáky řádně vzdělávat včetně úspěšného složení 

maturitní zkoušky. Jedním z úkolů gymnázií je rovněž vzdělávání a rozvoj talentu žáků nadaných a 

mimořádně nadaných. Naše škola měla v tomto roce 3 takto oficiálně potvrzené studenty. V jednom 

případě se jednalo o dlouhodobě vynikající výkony v oblasti přírodních věd (zejména biologie), 

u dvou studentek se pak jednalo o mimořádné jazykové nadání.  

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj 
pracovníků nepedagogických 

 
Velká většina učitelů absolvovala řadu dalších jednorázových vzdělávacích akcí dle svých 

aprobací. S potěšením lze konstatovat, že u většiny kolegů i nadále přetrvává snaha dalšího 

vzdělávání se v oboru. Šestičlenná pracovní skupina pod vedením Hany Grundové byla zapojena do 

projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, jehož cílem bylo vytvořit síť 

ukázkových škol (center kolegiální podpory) v přírodovědné oblasti s důrazem na aktivní učení 

a výuku v kontaktu s reálným světem. Studiu německého jazyka se věnuje kolegyně Václava 

Tomšová. Podstatná část individuálních i skupinových vzdělávacích aktivit pedagogických 

pracovníků byla hrazena z projektu Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová II, který byl 

zahájen 1. 10. 2019. Tento projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů stejně jako 

společné vzdělávání dětí, žáků a studentů i aktivity rozvíjející ICT. Na sklonku školního roku jsme 

začali připravovat podklady pro podání žádosti o zapojení do další vlny tohoto dotačního titulu. 

Velký kus práce odvádí projektový manažer Tomáš Kupka. 

Škola nezapomíná ani na odborný rozvoj nepedagogických pracovníků. Paní účetní 

absolvovala několik školení organizovaných našim zřizovatelem (pravidla řádné inventarizace, 

organizace vnitřního kontrolního systému apod.), dále pak odborný kurz zaměřený na vedení 

účetnictví příspěvkových organizací. On line kurzy o správném vedení spisové služby a školení 

o cestovních náhradách využila pro svůj odborný rozvoj administrativní pracovnice, která má na 

naší škole na starosti rovněž personální oblast. 
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Údaje o provozu budovy, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Také v tomto školním roce bylo realizováno několik důležitých stavebních úprav a oprav. 

Tentokrát se jednalo především o rekonstrukci tělocvičny. Stará podlaha, která již byla v havarijním 

stavu, byla nahrazena novou, vyměněny byly rovněž dřevěné obklady stěn i kryty radiátorů, 

stávající omítka byla vyspravena a vše bylo završeno kompletní výmalbou stropu a stěn. Celkové 

náklady činily 1 471 131 Kč. Opraveny byly rovněž učitelské toalety a sprcha v přízemí budovy 

gymnázia. Pokračovalo se rovněž ve výměně zastaralých svítidel. Připravena je také studie pro 

realizaci úprav venkovního sportovního areálu. Ta počítá nejen s položením nového umělého 

povrchu na vrchní hřiště a opravou asfaltového povrchu hřiště spodního, ale také s opravou 

přístupových cest, zbudováním nového sportovního prostoru s workoutovými prvky a také 

s revitalizací stávající zeleně. Vše bude samozřejmě záviset na množství disponibilních finančních 

prostředků zřizovatele. 

V oblasti provozních výdajů byla situace poměrně uspokojivá díky stabilizovaným nákladům na 

provoz a také díky možnosti pronájmu učeben a tělocvičen. Do budoucna však hledíme s jistým 

napětím. Dramatické zvýšení cen plynu a elektrické energie na světových burzách vyvolává řadu 

pochybností a jistě ovlivní také finanční situace naší školy. 

 

Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 1. 9. 2021 na školní zahradě. 

V měsíci září se také uskutečnil adaptační kurz prvních ročníků a populárně vzdělávací akce Věda a 

technika na dvorech škol, kterou pro naše studentky a studenty připravila Univerzita Pardubice. 

Žákům nižšího gymnázia byl určen workshop o správném třídění odpadu, který proběhl v říjnu 

stejně jako testování z matematiky, českého jazyka a angličtiny, které pro žáky sekundy a kvarty 

naplánovala Česká školní inspekce. Působivá expozice na českotřebovském nádraží s názvem 

Revolution train byla součástí programu, který je zaměřen na protidrogovou prevenci. 16. listopadu 

své síly změřily volejbalové týmy všech tříd vyššího gymnázia na tradičním turnaji Gaudeamus. 

Ve stejném měsíci jsme ve škole přivítali nejen potenciální uchazeče o studium, ale také řadu 

návštěvníků z řad veřejnosti na prvním dni otevřených dveří, který významně přispívá ke 

zviditelnění školy. V prosinci ještě stihli vybraní studenti španělštiny navštívit Prahu, akademie i 

předvánoční zpívání však již musely být zrušeny z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, 

která souvisela s další vlnou nemoci Covid-19. Řada žáků i vyučujících opakované onemocněla, do 

škol se vrátilo testování, nošení roušek i další hygienická opatření. Jen s velkým vypětím sil se nám 

podařilo uskutečnit oba naplánované lyžařské kurzy, což velmi ocenili jak jejich účastníci, tak také 

rodiče. Další zajímavou akcí pro naše sportovce byl kurz skialpového lyžování, který se uskutečnil 

na Dolní Moravě.  

Zákeřná nemoc pomalu ustupovala a řada lidí hleděla do budoucích týdnů a měsíců s 

nadějemi a optimismem. Tyto pocity však vzaly razantně za své 24. února 2022, kdy vojka Ruské 

federace zákeřně napadla Ukrajinu. Celá Evropa byla v šoku. Válečný konflikt přinesl nejen velkou 

uprchlickou krizi, kterou zaznamenalo i naše město, ale také nevídanou míru solidarity s obyvateli 

napadeného státu. Výsledkem na českotřebovském gymnáziu byl projektový den věnovaný 

Ukrajině, který spontánně zorganizovali naši studenti ve spolupráci se svými pedagogy. Besedy, 

hudební vystoupení, sportovní výkony, charitativní kavárna, brigáda v lese a řada dalších aktivit 

přinesly finanční výtěžek ve výši téměř 50 000 Kč. Část peněz byla převedena na konto organizace 

Člověk v tísni, která se pomoci uprchlíkům věnuje profesionálně již řadu let, druhá část potom byla 

poskytnuta na obnovu válkou zničeného města Irpiň, na které jsme spolupracovali také s městy 

Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto ad. Třída sexta přivítala ve svých řadách dva nové 

spolužáky z Ukrajiny, kteří tak v našem městě a na naší škole našli bezpečné zázemí.  

V dubnu se roztočil tradiční kolotoč přijímacích zkoušek a maturitních písemných prací. Zbyl 

však i prostor pro únikovou hru, která byla zorganizována ve spolupráci s místní městskou 

knihovnou, a pro velmi vydařené majálesové hry. Kromě tradičního majálesového průvodu a 
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soutěží ve sportovním areálu na sebe velkou pozornost strhlo hudební vystoupení Radka Bangy a 

taneční show účastníků populární televizní taneční soutěže Stardance v čele s Janem Onderem, 

Veronikou Lálovou, Natálií Otáhalovou a také hercem Matoušem Rumlem. Celá akce měla 

tentokrát také charitativní rozměr. Díky velkorysému sponzorovi, systematické práci řady 

zainteresovaných pedagogů a také velkému nasazení našich žáků se povedlo shromáždit 

úctyhodnou částku 100 000 Kč, která byla slavnostně předána specializované instituci na výcvik 

slepeckého psa. Již poněkolikáté v tomto školním roce jsme měli možnost společně s našimi 

studenty zažít pocit hrdosti na naši školu. Hlavní dominantou měsíce května tradičně bývají ústní 

maturitní zkoušky, zapomenout však nesmíme ani na sportovní kurz, exkurzi so Senátu Parlamentu 

České republiky, zájezd studentů dějin umění do Vídně nebo střeleckou soutěž. Závěr roku přinesl 

nejen uzavírání klasifikace v jednotlivých předmětech, ale také vystoupení amerického pěveckého 

sboru v areálu školy, vodáckou exkurzi studentek a studentů třetího ročníku a také sportovní den.  

  

Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou 

Contipro v rámci projektu FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory, 

pokračovala spolupráce s firmou Rieter, která se rozhodla podporovat především zájemce 

o matematiku, fyziku a výpočetní techniku. V dubnu 2015 byla podepsána smlouva s Univerzitou 

Hradec Králové a naše gymnázium se tak stalo partnerskou školou této instituce. Nejdůležitějším 

spolupracujícím partnerem však stále pro školu zůstává Spolek Gymnázia, díky kterému můžeme 

snadněji realizovat řadu školních i mimoškolních aktivit. Dlouholetý předseda spolku pan Petr 

Poldauf se rozhodl ukončit své úspěšné působení v této funkci. Novou předsedkyní byla zvolena 

paní Daniela Fricová, která doposud pracovala v předsednictvu tohoto sdružení. 

 

 

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce 

 
Linda Trávníčková, 1.A 

účast v krajském kole Zeměpisné olympiády 

 

Jonáš Vojtek, 1.A 

8. místo v okresním kole Matematické olympiády 

 

Filip Němeček, 1.A 

13. místo v okresním kole Matematické olympiády 

 

Veronika Kotyzová, 1.A, Tereza Dejdarová, 1.A 

2. místo v krajském kole Odznaku všestrannosti 

 

Leontýna Pirklová, 2.A 

5. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce 

 

Nikol Knolová, 2.A 

3. místo v literární soutěži Pardubické střípky 

 

Elen Koubová, 2.A 

1. místo v literární soutěži O pardubický pramínek 

čestné uznání za účast v literární soutěži Pardubické střípky 

 

Josef Lenoch, 2.A 
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2. místo v literární soutěži O pardubický pramínek 

 

Elen Koubová, 2.A 

1. místo v krajském kole Odznaku všestrannosti 

 

Tomáš Hájek, 3.A 

7. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 

 

Karel Sixta, 3.A 

11. místo v krajském kole Astronomické olympiády 

 

Johana Nováková, 4.A 

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 

7. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce 

8. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 

 

Lenka Vaňoučková, 4.A 

1. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce 

7. místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce 

 

Samuel Tomeš, 4.A 

2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 

4. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce 

 

 

Ondřej Sýkora, 4.A 

2. místo v krajském kole Astronomické olympiády 

12. místo v ústředním kole Astronomické olympiády 

 

Štěpánka Petrová, 4.A 

4. místo v krajském kole Chemické olympiády 

 

Valentýna Hůlková, 4.A 

5. místo v krajském kole Chemické olympiády 

 

David Janeš, 4.A 

účast v krajském kole Zeměpisné olympiády 

 

Jaroslav Žaba, 4.A 

za výbornou reprezentaci školy, za vítězství v krajském kole Soutěže o kybernetické bezpečnosti 

 

Andrea Špitálská, 1.C 

5. místo v krajském kole Biologické olympiády 

 

Karel Mužík, 6.A 

čestné uznání za účast v literární soutěži O pardubický pramínek 

 

Matěj Ešpandr, 2.C 

1. místo v krajském kole Biologické olympiády 

 

Lukáš Šilar, 2.C 
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1. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 

10. místo v krajském kole Dějepisné olympiády 

 

Matěj Jansa, 2.C 

3. místo v krajském kole Astronomické olympiády 

 

Klára Mařáčková, 2.C 

2. místo v literární soutěži Pardubické střípky 

 

Anna Gregarová, 2.C 

5. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce 

 

Filip Záleský, 7.A 

1. místo v krajském kole Astronomické olympiády 

účast v krajském kole Zeměpisné olympiády 

účast v krajském kole Geologické olympiády 

 

Dorota Štěpánková, 7.A 

20. místo v krajském kole Biologické olympiády 

 

Markéta Burešová, 7.A 

3. místo v literární soutěži Pardubické střípky 

 

Jana Slámová, 7.A 

6. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce 

 

Tomáš Nikolínko, 3.C 

3. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 

4. místo v krajském kole Dějepisné olympiády 

 

Jakub Synek, 3.C 

10. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 

 

Antonín Puš, 4.C 

8. místo v krajském kole Soutěže v ruském jazyce 

 

Lucie Vargová, 8.A 

2. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce 

 

Alessandra Acuy, 8.A 

1. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce 

 

Karolína Novotná, 8.A 

10. místo v krajském kole Biologické olympiády 

 

Antonín Puš, 4.C 

8. místo v krajském kole Soutěže v ruském jazyce 

 

Johana Nováková, 4.A, Nela Houdová, 4.A, Barbora Očenášová, 4.A, Eliška Polášková, 4.A, 

Tereza Čížová, 4.A 

účast v celostátním kole GLOBE Games 
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Matěj Ešpandr, 2.C, Andrea Špitálská, 1.C, Filip Záveský, 7.A 

3. místo v národním kole Ekologické olympiády 

 

Matěj Ešpandr, 2.C, Barbora Doležalová, 7.A, Filip Záleský, 7.A 

1. místo v krajském kole Ekologické olympiády 

 

Lucie Vargová, 8.A, Karolína Novotná, 8.A, Andrea Špitálská, 1.C 

4. místo v krajském kole Ekologické olympiády 

 

Jakub Sýkora, 8.A, Antonín Puš, 4.C, David Švancara, 4.C 

25. místo v ústředním kole Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR 

 

Jakub Jelínek, 4.A, Štěpán Kovář, 4.A, Šimon Kovář, 4.A, Samuel Tomeš, 4.A 

2. místo na republikovém turnaji VEOLIA ENERGY STREETBALL v Olomouci 

 

Tomáš Jurco, 3.C, Petr Minář, 3.C, Michal Bělka, 7.A, Adam Rybka, 7.A, Antonín Hubálek, 

2.C, Jan Sýkora, 7.A, Dominik Navrátil, 6.A, Matěj Kubasa, 7.A 

1. místo v regionální soutěži Deset dní florbalu 

 

 

Akce organizované školou 

 

 

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků (1. září) 

Adaptační kurz prvních ročníků (6. - 8. září) 

Věda a technika na dvorech škol (23. září) 

Workshop věnovaný třídění odpadu (5. říjen) 

Exkurze do Poslanecké sněmovny (13. říjen) 

Den otevřených dveří č. 1 (11. listopad) 

Volejbalový turnaj Gaudeamus (16. listopad) 

Třídní schůzky a jednání školské rady (23. listopad) 

Exkurze studentů španělštiny do Prahy (8. prosinec) 

Den otevřených dveří č. 2 (12. leden) 

Lyžařský kurz 1. C a 5. A (16. - 21. leden) 

Preventivní protidrogový program (24. únor) 

Lyžařský kurz 2. A (7. -11. březen) 

Kurz skialpinismu na Dolní Moravě (9. březen) 

Projektový den věnovaný Ukrajině (25. březen) 

Přípravná setkání pro uchazeče o studium (březen a duben) 

Úniková hra v městské knihovně (25. a 27. duben) 

Festival Jeden svět ve školách (28. duben) 

Preventivní program s Radkem Bangou (28. duben) 

Třídní schůzky a jednání školské rady (28. duben) 

Poslední zvonění (29. duben) 

Majáles a majálesové hry (29. duben) 

Střelecká soutěž (24. květen) 
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Exkurze do Vídně (25. květen) 

Exkurze do Senátu Parlamentu České republiky (25. květen) 

Sportovní kurz (30. květen – 3. červen) 

Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Orlicí (16. červen) 

Koncert amerického pěveckého sboru Rosemary Biessing (17. červen) 

Setkání s rodiči studentek a studentů prvních ročníků (23. červen) 

Vodácký kurz studentů 3. C a 7. A (23. a 24. červen) 

Vystoupení žáků dramatické výchovy v domově seniorů (23. červen) 

Sportovní den (28. červen) 

Školní výlety a exkurze (červen 2021) 

 

 

 

Nabízené zájmové kroužky:  

 

Historický kroužek 

Ruská konverzace 

Španělská konverzace 

Badatelský kroužek 

Chovatelský kroužek 

Fotografický kroužek Spoušť 

Středoškolský sportovní klub 

 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

 
provedených ČŠI: 

inspekcí bylo provedeno:     1 

následných inspekcí bylo provedeno:   0 

 

V dubnu 2022 byla provedena inspekce, která zjišťovala a hodnotila podmínky, průběh a výsledek 

vzdělávání na naší škole. Pracovnice a pracovníci inspekce navštívili celkem 26 vyučovacích hodin, 

kontrolován byl také organizační řád, školní řád, třídní knihy, evidence změn učiva, evidence úrazů, 

plán kontrolní činnosti a další podklady. Kompletní inspekční zpráva i protokol o kontrole jsou 

k dispozici na webových stránkách školy v sekci hodnocení školy. Celkové hodnocení 

českotřebovského gymnázia vyznívá velmi příznivě, kvitovány byly mimo jiné vynikající studijní 

výsledky velkého počtu studentek a studentů (188 vyznamenání na konci školního roku.) 

 

provedených kontrolní skupinou Krajského úřadu Pardubice: 1 

 

V září 2021 byla provedena komplexní kontrola Gymnázia Česká Třebová. Kontrolováno bylo 

účetnictví, vnitřní kontrolní systém, interní audit, veřejné zakázky, inventarizace majetku a závazků, 

cestovné, hospodaření s fondy, personální dokumentace i pedagogická dokumentace. Některé 

zjištěné nedostatky byly odstraněny okamžitě, některé dodatečně. Celkově lze říci, že i při této 

kontrole naše škola obstála. 
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Základní údaje o hospodaření školy v roce 2021 
 

 

Rozvaha     

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 2021 2020 

Index 

2021/2020 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   996 996 1,00 

z toho:         

software 013 436 436   

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 560 560 1,00 

          

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   69 336 66 989 1,04 

z toho:         

pozemky 031 284 284 1,00 

stavby 021 54 431 52 503 1,04 

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 2 299 2 344 0,98 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 12 322 11 858 1,04 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem   0 0   

Krátkodobé pohledávky celkem   0 5 0,00 

z toho:         

odběratelé 311 0 5 0,00 

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311 0 0   

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0 0   

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315 0 0   

pohledávky za zaměstnanci 335 0 0   

ostatní krátkodobé pohledávky 377 0 0   

          

Dlouhodobé závazky celkem   0 0   

Krátkodobé závazky celkem   318 286 1,11 

z toho:         

dodavatelé 321 309 253 1,22 

ostatní krátkodobé závazky 378 9 33 0,27 
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Výkaz zisku a ztráty                 v tis. Kč 
 31.12.2021 31.12.2020 Index 2021/2020 

Ukazatel Číslo účtu Hlavní činnost 

Hospodářská 

činnost Hlavní činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Náklady celkem   30 960   27 401   1,13   

z toho:               

Náklady z činnosti celkem   30 960   27 401   1,13   

z toho:               

spotřeba materiálu 501 566   348   1,63   

spotřeba energie 502 712   711   1,00   

opravy a udržování 511 263   112       

Mzdové náklady 521 19 912   17 871   1,11   

z toho:               

platy celkem 521 19 625   17 483   1,12   

dohody celkem 521 287   388   0,74   

Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 060   826   1,28   

Ostatní náklady 549 8 447   7 533   1,12   

z toho:               

pojištění 549 6 681   6 019   1,11   

                
Výnosy celkem   333   165   2,02   

z toho:               

Výnosy z činnosti celkem   333   165   2,02   

z toho:               

výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0   0       

výnosy z prodeje služeb 602 1   1   1,00   

výnosy z pronájmu 603 29   68   0,43   

čerpání fondů 648 178   7   25,43   

ostatní výnosy z činnosti 649 125   89   1,40   

                
Výnosy vybraných místních vládních institucí 

z transferů 

 

 

 

672 30 630   27 238   1,12   

                
Výsledek hospodaření po zdanění   3   2   1,50   
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Fondy 
                                                                                                                                                                                                                                   v tis. Kč 

Ukazatel Číslo účtu 31.12.2021 Finančně kryto 31.12.2020 Finančně kryto 

Fondy celkem   1 243 1 243 1 608 1 608 

fond odměn 411 7 7 7 7 

FKSP 412 576 576 525 525 

rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 413 48 48 46 46 

rezervní fond z ost.zdrojů 414 165 165 572 572 

fond investic 416 447 447 458 458 
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Dotace 
 

Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2021 2020 

Index 

2021/2020 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 30 203 27 302 1,11 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 29 796 26 726 1,11 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 2 447 2 339 1,05 

z toho:       

provozní příspěvek 2 447 2 339 1,05 

příspěvek na opravy a udržování 0 0   

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 0 0   

        
MŠMT celkem 27 349 24 380 1,12 

z toho:       

dotace na přímé náklady 27 182 24 273 1,12 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 167 107 1,56 

        
Ostatní NIV dotace celkem 0 7 0,00 

        
Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 

celkem 407 576 0,71 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 407 576 0,71 

        
Ostatní NIV dotace celkem 0 0 0,00 

        
Investiční transfery a dotace celkem 0 1 497 0,00 

v tom:       

Od zřizovatele 0 1 497 0,00 

INV dotace od ostatních poskytovatelů 0 0 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

počet podaných žádostí v roce 2021–22: 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

V říjnu 2019 škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

o poskytnutí dotace na projekt s názvem Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová II. Z celkové 

částky 576 250 Kč byla v tomto školním roce podstatná část použita také na další vzdělávání 

pedagogů našeho gymnázia. Přínosem byla jistě nejen účast na školeních, ale také stáže pedagogů 

u zaměstnavatelů a možnost vyzkoušet si tandemovou výuku. 

Novým projektem je Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II, jehož cílem je 

podpořit pedagogy středních a základních škol při rozvoji polytechnických dovedností 

prostřednictvím tzv. polytechnických hnízd (v našem případě hnízda chemického) sdružujících 

školy s podobným zaměřením. Z finančních prostředků škola pořídí novou výpočetní techniku a 

především zmodernizuje vybavení chemické laboratoře. 

 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

 

Škola prozatím není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

 

Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů 

 

Škola získala příspěvek od města ve výši 35 000 Kč na pořádání školní akademie. Z důvodu 

nepříznivé pandemické situace však konání akademie nebylo možné, odsouhlasený příspěvek byl 

vrácen. 

 

 

Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 

 

Při škole neexistuje odborová organizace. 

Vážíme si spolupráce s firmami, které různou formou spolupracují se školou a pomáhají 

zajišťovat některé akce a aktivity. V roce 2021–21 opět výrazně pomohl ústecký Rieter. Těší nás 

spolupráce s firmou Contipro, Městským muzeem, Kulturním centrem, Univerzitou Pardubice 

i dalšími institucemi. 

 

 

 

V České Třebové dne 29. 9. 2022    Mgr. Josef Menšík, ředitel školy 

razítko a podpis ředitele školy 

 

Předloženo školské radě ke schválení:  

Projednáno školskou radou dne:  

 

 


