INFORMÁTOR Spolku Gymnázia v České Třebové
za rok 2015

Vážení přátelé,
shrnujeme nejdůležitější údaje o škole za rok 2015
Informace o studentech
Ve školním roce 2014 - 2015 mělo gymnázium k 30.6.2015 celkem 319 žáků ve 12 třídách
 Osmileté – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A
 Čtyřleté – 1.C, 2.C, 3.C, 4.C
K 1.9.2015 byl počet žáků 334 (dle zahaj. výkazu)

Učitelský sbor
V uvedeném školním roce nedošlo ve složení sboru k žádným výrazným změnám, nově nastoupili jako
kmenoví zaměstnanci Dana Zahálková . Několik učitelů pracuje na částečný úvazek Personální zajištění výuky
v roce v současnosti viz www.gymnct.cz

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem byly při přijímacím řízení nově využity testy z českého
jazyka a matematiky v rámci pilotního ověřování jednotného přijímacího řízení společnosti CERMAT. Ředitelé
gymnázií se na společném jednání domluvili na nutné podmínce pro přijetí, kterou bylo dosažení hranice alespoň
20 bodů ze 100 možných. Tato hranice byla stanovena ještě před zveřejněním vzorových úloh a byla ze strany
některých ředitelů středních škol jiného typu i dalších zainteresovaných pracovníků kritizována jako příliš mírná.
Zároveň se však jednalo o jediný zveřejněný pokus stanovit alespoň nějakou minimální bodovou hranici nutnou
pro přijetí na určitý typ střední školy. 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 víceletého studia se konaly 16. 4. 2015, z celkem 73 uchazečů
bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 25 uchazečů, dalších šest bylo
přijato na základě autoremedury. Po přestupech na začátku školního roku, kdy 1 žák přestoupil na jiné
gymnázium a naopak 1 přišel z jiného gymnázia, má třída 1. A celkem 31 žáků.
 Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 15. 4. 2015, z celkem 71 bylo přijato
30.
Nástup potvrdilo 11 přijatých, dalších 16 uchazečů bylo přijato na základě odvolání
autoremedurou. Po uskutečnění jednoho přestupu na začátku školního roku má třída 1. C celkem 27
žáků.
S potěšením lze tedy konstatovat, že narůstající počet přihlášek ke studiu (v roce 2014 to bylo 65 přihlášek do
víceletého gymnázia a 62 přihlášek do gymnázia čtyřletého) dokumentuje zvyšující se zájem o studium na
českotřebovském gymnáziu. Daří se zlepšovat spolupráci s českotřebovskými základními školami, důležitým
faktorem je rovněž zájem uchazečů z okolních měst, například z Litomyšle, Brandýsa nad Orlicí či Chocně.
Velmi důležitou roli jistě sehrály také přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziu, které připravili
učitelé naší školy. Celkový počet studentů se daří postupně navyšovat, což má příznivý vliv na pověst školy i na
její ekonomiku.
Maturitní zkoušky skládaly

1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia, ústní část maturitní zkoušky se uskutečnila v termínu od 18. do 21.
května, slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje
pana Martina Netolického a místostarosty města Česká Třebová pana Dobromila Keprta proběhlo opět v obřadní
síni městského úřadu dne 29. května 2015
Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy viz www.gymn.ct

Učební plány
Ve škole se vyučuje podle dvou učebních plánů, které nesou společný název “ŠVP Gymnázium-brána ke
vzdělání“ a liší se pouze rozsahem studijních let pro čtyřleté a osmileté studium.

Situace školy
Podpisem darovací smlouvy ze dne 14. 10. 2014 se budova českotřebovského gymnázia stala majetkem
Pardubického kraje. Nový vlastník se zavázal používat historicky chráněnou budovu pro potřeby Gymnázia
Česká Třebová. V případě, že by se objekt přestal používat k těmto účelům, zavázal se Pardubický kraj darovat
převáděnou nemovitost zpět Městu Česká Třebová. Nový vlastník se během prvních měsíců roku 2015 rozhodl
investovat do budovy školy 812 000 Kč na opravu chodby a výměnu dlažby ve 2. podlaží. Dotace z Ministerstva
kultury České republiky ve výši 111 000 Kč byla použita na výměnu špaletových oken v učebně zeměpisu a
v přilehlém kabinetu, 20 000 Kč z rozpočtu školy bylo použito na částečnou výměnu zastaralých svítidel, 30 000
Kč na výmalbu učeben i části chodby. Za důležitý první krok lze považovat zpracování projektové dokumentace
na realizaci úspor energie. Tento materiál by měl v budoucnu přispět nejen k ekonomičtějšímu provozu budovy,
ale také k opravě nevzhledných suterénních prostor a modernizaci otopného systému.
V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na provoz, ale také díky výrazně
zvýšeným výnosům z podnájmu prostor školy, které bylo možno rovněž zapojit do oprav a údržby rozlehlých
prostor českotřebovského gymnázia.
Základní údržbu (malování některých tříd, výměna podlahových kryti apod.) pomohla opět částečně sponzorsky
zajistit firma Rieter.
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).
Byla zahájena práce na nové podobě webových stránek. Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější informace o
činnosti školy. Od března 2012 mají rodiče i žáci možnost online přístupu k průběžné klasifikaci. Škola
pokračovala v projektu Evropské unie – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je partnerem také dalšího
projektu s názvem Škola hrou v kraji Komenského.
Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 1. 9. 2014 v malém sále Kulturního centra za
přítomnosti místostarostky města Jaromíry Žáčkové a dalších hostů. Pěkným zpestřením celé akce bylo
vystoupení pěveckého sboru českotřebovského gymnázia pod vedením Kamily Pavlíkové. V měsíci září se také
uskutečnil adaptační kurz prvních ročníků i akce pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak,
jehož garantem byla kolegyně Ivana Pecháčková.
Na podzim se uskutečnil zájezdy do Francie, zimní měsíce byly obohaceny nejen o tradiční Akademii a Vánoční
zpívání, ale také o koncert Komorní filharmonie Pardubice, zeměpisnou diashow, celoškolní sportovní den,
divadelní představení Kytice a besedu v rámci projektu Příběhy bezpráví. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční
studentská slavnost Majáles, jehož organizátory byli i tentokrát I. Pecháčková, T. Kupka a J. Nespěchal.
Vítaným zpestřením výuky byl školní zájezd do Drážďan, výchovné koncerty (skupina Travellers) i další
projekty (např. Jeden svět, Příběhy bezpráví apod.). V červnu jsme velmi rádi přivítali na naší škole početnou
skupinu žáků a pedagogů z partnerské školy v norském Prestfossu.
Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou Contipro v rámci
projektu FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory. V dubnu 2015 byla podepsána
smlouva s Univerzitou Hradec Králové a naše gymnázium se tak stalo partnerskou školou této instituce.

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce:

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY:
Matematická olympiáda kategorie A – 1. místo pro Radovana Švarce
Mezinárodní matematická olympiáda v Jihoafrické republice – 3. místo pro R. Švarce
Celostátní finále Logické olympiády – 2. místo pro Radovana Švarce
Internetová matematická olympiáda – 4. místo pro tým českotřebovského gymnázia
Soutěž mladých fotografů PHOTOBASE - 2. místo pro Lucii Rybkovou
Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu – 3. místo pro Justýnu Bouchalovou
Mistrovství světa v běhu do vrchu – 3. místo pro Michaelu Stránskou

KRAJSKÉ ÚSPĚCHY:
Matematická olympiáda – 1. místo pro Radovana Švarce
Fyzikální olympiáda – 1. místo pro Vojtěcha Johna
Logická olympiáda – 1. místo pro Radovana Švarce
Olympiáda v programování – 1. místo pro Radovana Švarce
Dějepisná olympiáda – 3. místo pro Vojtěcha Johna
Internetová anketa „Gympl roku“ – 1. místo mezi gymnázii Pardubického kraje
Olympiáda ve španělském jazyce – 1. místo pro Tamaru Vaňousovou, 2. místo pro Lindu Horáčkovou a 3.
místo pro Dominiku Hladkou
Olympiáda v ruském jazyce – 4. místa pro Radku Mikuleckou a Markétu Vejdovou
Olympiáda v anglickém jazyce – 3. místo pro Michala Peňáze
Ekologická olympiáda – 3. místo pro družstvo českotřebovského gymnázia
Atletický čtyřboj – 3. místo pro družstvo děvčat
Celostátní soutěž škol ve volejbalu – 1. místo pro družstvo děvčat i chlapců
Olympiáda dětí a mládeže – basketbal – 1. místo pro družstvo chlapců
Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně

Škola sama organizovala tyto akce (2014-15):
Geologická exkurze (9. září)
Adaptační kurz prvních ročníků (17. – 19. září)
Škola trochu jinak (25. a 26. září)
Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (14. listopadu)
Den otevřených dveří č. 1 (19. listopadu)
Zájezd studentů do Francie (10. – 14. prosince)
Akademie (18. prosince)
Vánoční zpívání (19. prosince)
Lyžařský kurz 1. C a 5. A (11. – 16. ledna)
Lyžařský kurz 2. A (18. – 23. ledna)
Den otevřených dveří č. 2 (26. února)
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium (duben )

Majáles (30. dubna)
Návštěva studentů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (6. května)
Zájezd studentů do Drážďan (26. května)
Sportovní kurz 6. A a 2. C (1. – 5. června)
Projektový den pro studenty nižšího gymnázia (11. června)
Divadelní předplatné (v průběhu celého roku)
Nabízené zájmové kroužky: historický, ruská konverzace, španělská konverzace, přírodovědný a
chovatelský kroužek, fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní klub, divadelní kroužek.
Zahraniční aktivity školy v roce 2015
V září 2015 se uskutečnil výměnný pobyt mezi naší školou a školou v norském Prestfossu.
V říjnu 2015 se uskutečnily s podporou programu vyhlášeném ministerstvem školství zahraniční jazykové kurzy
Aj (Londýn), NJ (Salcburk) a Špj našich studentů

Dodatečná informace k roku 2015
Slavnostní imatrikulace nových žáků – 2.9.2015
Akademie 2015 – 11.12.2015
Vánoční zpívání – 18.12.2015

Spolek Gymnázia Česká Třebová

Počet členů k 31.12.2015: 69
Kontakty:
Petr Poldauf, předseda
Milana Soukupová, hospodářka
Josef Menšík, ředitel školy
Webová stránky školy

e-mail: Petr.poldauf@gymnct.cz
e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz
e-mail: Josef Mensik@gymnct.cz
www.gymnct.cz

Telefon: 465519508
Telefon: 465519504
Telefon: 465519501

Zpráva o činnosti Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2015 (viz plán činnosti Spolku na
rok 2015
Výbor Spolku řešil během roku 2015 operativně aktuální potřeby, jednalo se převážně o odměny studentům a
podporu studentských aktivit (viz vyúčtování hospodaření Spolku za rok 2015)
Byly podniknuty kroky k přeregistraci Spolku dle novely obč. zákoníku, po schválení upravených stanov valnou
hromadou Spolku bude formálně celý proces dokončen zaregistrováním subjektu MV.
Škola za finančního přispění Spolku spustila k 1.1.2016 nové webové stránky, poskytující přehlednější a
obsáhlejší informace o gymnáziu.
Vzhledem k souběhu několika akcí jsme v roce 2015 nekonali Společenský večer.
Spolek byl příjemcem řady příspěvků a grantů z několika zdrojů: byly to příspěvky z fondu hejtmana Pk a
rozpočtu města v celkové výši 81 900 Kč. Tyto příspěvky posloužily k realizaci zahraničních i tuzemských
žákovských aktivit ( viz příloha a akce školy výše). Všechny příspěvky byly poskytovatelům v odpovídajících
termínech řádně zúčtovány.
Podařilo se oslovit některé třebovské firmy (Techplast a LDM), které formou finančního daru poskytly 60 000
Kč na realizaci spolkových aktivit. Podařilo se tak částečně „smazat“ deficit hospodaření z minulých let.
Potenciální sponzory zkusíme oslovit především v následujících dvou letech s cílem shromáždit prostředky na
oslavy 110. výročí vzniku školy (2019).

Plán činnosti Spolku na rok 2016






podpora činnosti školy v souladu se stanovami a schváleným rozpočtem Spolku
dokončení přeregistrace Spolku
konání Společenského večera Spolku
nadále zlepšovat příjmovou stránku rozpočtu Spolku (oslovení dalších sponzorů)
propagace školy a Spolku na webových stránkách školy

Zprávu o činnosti Spolku a jeho hospodaření s finančními prostředky najdete po schválení valnou hromadou
18.2.2016 na webových stránkách školy v záložce Spolek gymnázia.
Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová
Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2015, 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.

Petr Poldauf, předseda Spolku

