INFORMÁTOR Gymnázia v České Třebové
za rok 2009

Vážení přátelé,
opět uplynul celý rok a dovolujeme si vám předložit několik informací o našem gymnáziu.
Informace o studentech
V školním roce 2008-2009 mělo gymnázium celkem 354 žáků ve 12 třídách:
Ø Osmileté – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A
Ø Čtyřleté – 1.C, 2.C, 3.C, 4.C

Profesorský sbor
Profesorský sbor opustila paní Marie Dvořáková (Fj-D), která odešla do důchodu. Změna nastala též ve vedení
školy – do funkce zástupce ředitele nastoupil PhDr. Tomáš Kupka (La-Zsv), který nahradil paní Janu
Sedláčkovou, která tuto funkci vykonávala od roku 1994 a letos zažádala o důchod. Ve škole ale nekončí, učí
matematiku na zkrácený úvazek. K 1.9.2009 nastoupily mladé kolegyně – Mgr. Alena Fryaufová (Aj-Hv) a na
částečný úvazek Martina Pětníková (Aj-Šj), která letos vysokoškolské studium ukončuje.
Přijímací zkoušky pro školní rok 2009 - 2010
Po přijímacích zkouškách do osmiletého gymnázia bylo přijato 30 studentů. Do čtyřletého studia bylo přijato
celkem 30 studentů, ale zápisový lístek odevzdalo závazně pouze 16 studentů. Vlna slabších populačních
ročníků se již projevila i na naší škole.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušku skládaly jedna třída osmiletého a jedna třída čtyřletého studia, z celkového počtu 55
maturantů složilo 13 maturitní zkoušku s vyznamenáním, z toho 9 bylo absolventů osmiletého studia.
Úspěšnost při přijímání na vysoké školy
Z celkového počtu 55 maturantů bylo přijato ke studiu na vysokých školách 91%. Pro srovnání – úspěšnost
studentů osmiletého studia byla 93%, úspěšnost studentů čtyřletého studia byla 89%.
Změny ve škole
Již třetím rokem se na osmiletém gymnáziu vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu. Letos
vstoupil v platnost nový vzdělávací program i pro čtyřleté studium. Oba studijní programy mají společný název
„Gymnázium – brána ke vzdělání“.
Zahraniční aktivity školy v roce 2009
V květnu 2009 byl ukončen závěrečnou schůzkou na Kypru tříletý projekt ECODYN, ve kterém naše škola pod
vedením kolegyň Hany Grundové a Hany Benešové spolupracovala se školami z Holandska, Kypru , Slovenska
a Norska.
Během roku 2009 se po dvouleté pauze opět uskutečnila reciproční návštěva studentů naší školy a základní školy
v norském Prestfossu.
Velmi slibně se rozvíjí družební vztahy s italským lyceem ve Vimercate, v dubnu 2009 Italové navštívili naše
město a další kontakty se navazují.
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Spolek Gymnázia Česká Třebová
Výbor Spolku se sešel během roku 2009 celkem dvacetkrát. Hlavním cílem výboru bylo připravit oslavy
stoletého výročí založení školy. Tyto proběhly ve dnech 26.-27.6.2009. Zúčastnilo se jich asi 1300 absolventů,
jejichž ohlasy byly vesměs kladné. Hlavně starší účastníci si setkání užili, bylo je vidět na všech připravených
akcích. Díky finančním příspěvkům města, kraje, sponzorů a registračním poplatkům účastníků skončila tato
veliká akce celkem dobře i po finanční stránce. Jménem výboru Spolku Gymnázia Česká Třebová děkujeme
všem, kteří svými finančními příspěvky podpořili naši činnost v roce 2009 a přispěli tím ke zdárnému průběhu
oslav.
Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová
Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2009, za finanční pomoc. Zároveň prosíme ty, kteří ještě
nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud nám zasíláte příspěvky na účet (1321915329/0800), prosíme
laskavě, abyste vyplnili zprávu pro příjemce a uvedli v ní vaše jméno a maturitní ročník. Pokud změníte
adresu, kontaktujte nás. Rádi bychom vás informovali o naší činnosti i novinkách ve škole.
Těšíme se na další spolupráci s vámi.
Jana Sedláčková, předsedkyně Spolku

Kontakty na nás:
Jana Sedláčková, předsedkyně
Milana Soukupová, hospodářka
Petr Poldauf, ředitel školy
Internetové stránky školy

e-mail: Jana.Sedlackova@gymnct.cz
e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz
e-mail: Petr.Poldauf@gymnct.cz
www.gymnct.cz
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Telefon: 465519508
Telefon: 465519504
Telefon: 465519501

