INFORMÁTOR Gymnázia v České Třebové
za rok 2010

Vážení přátelé,
po roce si znovu připomeňme pár informací o našem gymnáziu.
Informace o studentech
V školním roce 2009-2010 mělo gymnázium celkem 342 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
V novém školním roce již učily na plný úvazek Mgr. Jarmila Petrová (M-Ch) a Mgr. Martina
Pěkníková (Aj-Šj), na více hodin nastoupila Mgr. Václava Tomšová (Fj-Vv). Do důchodu
odešel Ing. Petr Farník, ve škole však zůstal a učil na zkrácený úvazek. Částečný úvazek měla
i Mgr. Dana Zahálková (M-F), která vyučovala fyziku.
Přijímací zkoušky pro školní rok 2010-2011
Po přijímacích zkouškách do osmiletého gymnázia bylo přijato ze 47 uchazečů 30 studentů.
Do čtyřletého studia se přijímací zkoušky nekonaly, kriteriem pro přijetí byl prospěch na
konci 8.ročníku a v 1.pololetí 9.ročníku. Po 1.kole přijímacího řízení bylo přijato 30 studentů
z 83 přihlášených, nástup potvrdilo odevzdáním zápisového lístku 22 uchazečů. Potom
následovala další dvě kola přijímacího řízení, uskutečnily se přestupy studentů po zahájení
školního roku a k 30.9.2010 bylo v prvním ročníku čtyřletého studia celkem 25 žáků.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky se konaly 17.-20.května 2010, z celkového počtu 60 maturantů složilo
16 maturitní zkoušku s vyznamenáním, z toho 12 bylo absolventů osmiletého studia.
Předávání maturitních vysvědčení proběhlo opět v obřadní síni městského úřadu – letos ale
velmi slavnostně za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka.
Úspěšnost při přijímání na vysoké školy
Z celkového počtu 60 maturantů bylo přijato ke studiu na vysokých školách 90%.
Pro srovnání - z osmiletého studia 96%, ze čtyřletého studia 84%.
Učební plány
Ve škole se vyučuje podle několika učebních plánů. Dobíhají původní pro čtyřleté a osmileté
studium, dále platí přechodný pro osmileté gymnázium „Škola pro život“ a nyní se vyučují
nové ročníky nižšího i vyššího stupně osmiletého i čtyřletého studia podle učebního plánu
„Gymnázium-brána ke vzdělání“.
Učební plány nabízejí široký výběr volitelných předmětů, v posledních letech je však
konstatován i poněkud nepříjemný fakt při výběru předmětů studenty – klesá zájem o přírodní
vědy a výuku německého jazyka.
Změny ve škole
Stále se jedná o převodu budovy gymnázia na Pardubický kraj, časový horizont konečného
řešení je zatím neurčitý. To ovšem znamená zastavení tolik potřebných rekonstrukcí na školní
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budově – zatím se neuskutečnila výměna oken směrem do Tyršova náměstí ani rekonstrukce
školní kotelny. To znamená, že úspory na energiích škola nedosáhne a při omezení
provozních nákladů Pardubickým krajem se dostává vedení školy do tíživé finanční situace.
Již zmiňované omezení provozních nákladů mělo za následek i změnu poskytovatele
stravování. Od 1.9.2010 se stravují studenti gymnázia v jídelně na Skalce. Přes počáteční
nesouhlasné reakce rodičů i studentů byla tato změna nakonec akceptována. Poprvé se letos
konala i slavnostní imatrikulace nových studentů, čímž bychom chtěli posílit vědomí
veřejnosti o významu postavení gymnázia v našem městě.
Studentské aktivity
Studenti gymnázia jsou zapojeni do různých aktivit – jmenujme projekty „Les ve škole –
školy v lese“, „Studenti čtou a píší noviny“ a „Adopce na dálku“. Hlavně starší studenti
spolupracují s místním A-centrem (Stacionář pro handicapované) a v rámci projektu
„Za jeden provaz“ se účastní dílen v Domově pro seniory. V květnu byla po několikaleté
přestávce obnovena tradice studentského Majáles a 21.12.2010 uskutečnila školní akademie
spojená s oceněním úspěšných studentů.
Zahraniční aktivity školy v roce 2010
Škola podporuje výjezdy studentů do zahraničí, samozřejmě v odpovídající míře. V září se
uskutečnil pobyt našich studentů v italském městě Vimercate, na jaře 2011 přijedou Italové
zase k nám. V květnu se setkali učitelé střední školy z Balingenu v Praze se zástupci našeho
gymnázia a projednávali perspektivu další spolupráce mezi našimi školami – ta bohužel
naráží na nezájem studentů z naší strany. V říjnu se konala exkurze studentů do Velké
Británie realizovaná přes cestovní kancelář.
Spolek Gymnázia Česká Třebová
Výbor Spolku se sešel během roku 2010 celkem dvanáctkrát. Vždy se řešily konkrétní úkoly
– zakoupení učebnic pro studenty, imatrikulace nových studentů, podpora Majálesu,
organizace Společenského večera na Horách či způsoby oceňování úspěšných studentů.
V průběhu roku 2010 se výbor zabýval i úpravou stávajících stanov, konkrétně úpravou
oddílu týkajícího se ukončování členství ve Spolku. O aktivitách Spolku v roce 2010 se
můžete podrobněji informovat ve výroční zprávě za rok 2010, která bude po schválení Valnou
hromadou 10.2.2011 zveřejněna na webových stránkách školy v záložce Spolek gymnázia.
Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová
Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2010, 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

