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INFORMÁTOR  Spolku Gymnázia  Česká Třebová 

za rok  2018 

 

   

 

 
Vážení přátelé, 
shrnujeme nejdůležitější údaje o škole za rok 2018 
 

Informace  o žácích:  
Ve školním roce 2017 - 2018 mělo gymnázium k 29.6.2018 celkem 339 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. 2018 byl počet žáků 338 (dle zahaj. výkazu) 
 

 

Učitelský sbor 
Personální  zajištění výuky v roce v současnosti viz www.gymnct.cz 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

 
 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. Ředitelé gymnázií 

Pardubického kraje se na společném jednání opět domluvili na nutné podmínce pro přijetí, kterou bylo 

dosažení hranice alespoň 35 bodů ze 100 možných u čtyřletého typu studia a 30 bodů u studia osmiletého. 

Tato hranice byla 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. 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 konaly 13. a 17. 4. 2018, z celkem 

96 uchazečů bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 17 uchazečů, dalších 13 

bylo přijato na základě autoremedury. Na začátku školního roku má třída 1.A celkem 30 žáků.  

 

Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 12. a 16. 4. 2018, z celkem 60 uchazečů 

bylo přijato 30. Nástup potvrdilo pouze 12 přijatých, dalších 13 uchazečů bylo přijato na základě odvolání 

autoremedurou. Po přestupu jedné žákyně ze SSOŠ Trading centre v Litomyšli na začátku školního roku 

má třída 1.C 26 žáků. 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 mezi nejvyšší v kraji. Poněkud nevyzpytatelná je však situace u studia čtyřletého. Počet 

přihlášených ke studiu je opět poměrně vysoký, řada uchazečů však současně uspěje rovněž na gymnáziích 

v místě svého bydliště, kam také odevzdává svůj zápisový lístek. Z původně přijatých 30 uchazečů tak v 

tomto školním roce nastoupilo na naši školu jen 12 žáků, všichni ostatní byli přijati na základě odvolání či 

žádosti o přestup. 
  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.  
 

Údaje ovýsledcích vzdělávání 

 
         Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2017/2018 celkem 339 žáků ve 12 třídách ve 

dvou typech studia (údaj k 31. 6. 2018). Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída 
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čtyřletého studia, ústní část maturitní zkoušky se uskutečnila v termínu od 21. do 24. května, slavnostní 

předání maturitních vysvědčení ředitelem školy za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje pana Martina 

Netolického a člena Rady města Česká Třebová pana Stanislava Beneše proběhlo opět v obřadní síni 

městského úřadu dne 1. června 2018.  
 
 

Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy  viz www.gymnct.cz 

 
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. 
   
 

Údaje oprovozu budovy,aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Z výroční zprávy školy 2017/18 

 
 Od 1. ledna 2015 se historická budova českotřebovského gymnázia stala majetkem Pardubického 

kraje, zřizovatel školy je tak nyní také vlastníkem objektu. I v tomto školním roce bylo realizováno několik 

důležitých stavebních úprav a oprav. Za 54 324 Kč byla vyměněna podlaha v učebně dějepisu, 258 071 Kč 

jsme investovali do vybavení nové učebny výpočetní techniky. Především však byla realizována rozsáhlá 

investiční akce s názvem Rekonstrukce dešťové kanalizace a odvlhčení suterénu v celkové výši 

4 300 000 Kč bez DPH, která z velké části řeší havarijní stav suterénních prostor budovy školy. V únoru 

byl započat projekt Rekonstrukce a vybavení odborných učeben, z něhož byla během roku 2018 

vybudována nejen nová laboratoř fyziky a učebna biologie, ale také instalovány nové počítačové rozvody, 

upraveno okolí školy pro venkovní přírodovědná měření a pozorování, zrekonstruovány studentské toalety 

a zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy. Z evropských dotací a příspěvku zřizovatele byla v tomto 

projektu  
v roce 2018 proinvestována částka přesahující 16 milionů korun. 
  V oblasti provozních výdajů byla situace poměrně uspokojivá díky nižším nákladům na provoz, ale 

také díky 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 krytin apod.) pomohla opět 

částečně sponzorsky zajistit firma Rieter. Všechny kabinety jsou vybaveny počítači a umožňují přístup 

k internetu. Škola má k dispozici 3 interaktivní tabule. Gymnázium se na internetu prezentuje novými 

webovými stránkami www.gymnct.cz. Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější informace o činnosti 

školy. Od března 2012 mají rodiče i žáci možnost online přístupu k průběžné klasifikaci.  
 Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 4. 9. 2017 v malém sále 

Kulturního centra za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty města 

Jaroslava Zedníka, předsedy Spolku Gymnázia Česká Třebová Petra Poldaufa 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 projektové dny pro studenty 

nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jejichž garantem byla kolegyně Ivana Pecháčková.  
 Během měsíce září vycestovala početná skupina studentů naší školy do Norska. Kromě setkání se 

žáky a učiteli z partnerské školy v Prestfossu byl na programu například také výjezd vláčkem uvnitř hory 

na vrchol Gaustatoppen s následným turistickým pochodem, výlet k fjordům, návštěva Námořního muzea 

na ostrově Bygday i komentovaná procházka Oslem.  
 Pod vedením kolegyně Jany Divišové připravila skupina studentů vyššího gymnázia velmi 

povedený literární podvečer věnovaný tvorbě českotřebovského učitele F. K. Zedínka, další skupina pak 

připravila v listopadu zajímavé prezentace ke Dni veteránů. Zimní měsíce byly obohaceny nejen o tradiční 

Akademii a Vánoční zpívání, ale také o přírodovědnou exkurzi do brněnského Antroposu, návštěvu 

soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí či divadelní představení ve francouzském jazyce. 

Díky sponzorskému daru jedné z českotřebovských firem byl premiérově realizován výběrový lyžařský 

zájezd do Alp. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční studentská slavnost Majáles, jehož organizátory byli 

i tentokrát D. Fricová, I. Peroutková, T. Kupka, T. Keprt a J. Nespěchal. Vítaným zpestřením výuky byly 
také návštěvy divadelního představení v anglickém jazyce, Týdne vědy v Akademii věd České republiky, 

zájezd do poslanecké sněmovny a senátu a řada dalších akcí. Podruhé se v plánu aktivit objevila vodácká 
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exkurze pro studenty 7.A a 3.C. Naopak již tradiční záležitostí je sportovní kurz pro studenty 6.A a 2.C. 

Studenti nižšího gymnázia se v květnu úspěšně zúčastnili střelecké soutěže, kterou pořádala českotřebovská 

městská policie. Zajímavým zážitkem se pro všechny zúčastněné staly v květnu a červnu poznávací zájezdy 

do Anglie a jižní Francie. Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia 

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

byla zahájena 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 a se kterým také intenzivně připravujeme oslavy 110. výročí založení školy, které si 

připomeneme řadou kulturních a společenských akcí v červnu 2019.  
 

 

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce 

 
 Významných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech. Žáci 

školy se zúčastnili těchto soutěží, olympiád, přehlídek a projektů: předmětové olympiády (český jazyk, 

anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, latina, matematika, 

fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis), Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, 

Matematický klokan, Pythagoriáda, Astronomická olympiáda, Olympiáda z programování, Lingvistická 

olympiáda, Logická olympiáda, Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR, recitační soutěž Wolkrův Prostějov, 

Ekologická olympiáda, GLOBE Games, sportovní soutěže (volejbal, basketbal, atletika, florbal), FYBICH 

(vzdělávací program biotechnologické společnosti Contipro), Les ve škole – škola v lese.  

 
Podrobné informace viz www.gymnct.cz/hodnoceni-skoly 

 

 
Akce organizované školou  
Adaptační kurz prvních ročníků (6.–8. září) 
 Zájezd studentů do Norska (19.–23. září) 
Škola trochu jinak (20. a 21. září)  
Literární podvečer věnovaný tvorbě F. K. Zedínka (25. říjen)  
Den otevřených dveří č. 1 (15. listopadu)  
Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (16. listopadu)  
Exkurze do Senátu České republiky (22. listopadu)  
Akademie (18. prosince)  
Vánoční zpívání (21. prosince)  
Přírodovědná exkurze do Brna (4. ledna)  
Lyžařský kurz 2.A (7.–12. ledna) Lyžařský kurz 1.C a 5.A (14.–19. ledna)  
Den otevřených dveří č. 2 (15. února)  
Výběrový lyžařský zájezd do Alp (16.–20. února)  
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium (březen a duben)  
Exkurze do ekocentra Paleta,  
Amavet (9. března)  
Majáles (27. dubna)  
Zájezd do Londýna (8.–13. května)  
Návštěva studentů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (9. května)  
Vodácká exkurze 7.A a 3.C (14. a 15. května)  
Sportovní kurz 6.A a 2.C (28. května. – 1. června)  
Zájezd do Francie (8.–16. června)  
Divadelní předplatné (v průběhu celého roku)  
 

 

Nabízené zájmové kroužky: 
Historický kroužek, ruská konverzace, španělská konverzace, badatelský a chovatelský kroužek, 

fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní klub. 
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Zahraniční aktivity v roce 2018 
Návštěva partnerské školy a dalších institucí v Norsku (ředitel školy J. Menšík, předseda Spolku 

P. Poldauf,hejtman Pk M. Netolický a další zastupitelé Pk), září2018 
Zájezd do Londýna, duben 2018 
Zájezd žáků a učitelů do Petrohradu, září 2018 
Návštěva Osvětimi a Krakova – žáci a učitelé, září 2018 
 

 

Dodatečná informace k roku 2018 

 
Slavnostní imatrikulace nových žáků – 3.9.2018 
Akademie 2018 – 19.12.2018 
Vánoční zpívání – 21.12.2018 
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Spolek Gymnázia Česká Třebová 

 
 
Zpráva o činnosti Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2018 (viz plán činnosti Spolku na 

rok 2018) 
 

 Spolek s vedením školy pokračoval v přípravách oslav 110. výročí  založení gymmnázia 
 

 Byl zprovozněn elektronický přihlašovací formulář pro absolventy 
 

 Byli osloveni  možní sponzoři oslav 
 

 Vedením školy byl rozpracován harmonogram akcí k oslavám, ty jsou ve stadiu intenzívních příprav 
 

 Předsednictvo Spolku řešilo během roku 2018 operativně aktuální potřeby, jednalo se převážně 

o odměny studentům a podporu studentských aktivit (viz vyúčtování hospodaření Spolku za rok 2018)  
 

 Ad příjmová stránka rozpočtu: 
 

Spolek byl příjemcem řady příspěvků a grantů z několika zdrojů: 
 

z Pardubického kraje (7000 Kč- Škola trochu jinak; celkem 7 000 Kč)  
z rozpočtu města (2171 Kč- Škola trochu jinak, 7371  Kč Majájes, 6000 Kč činnost 

Fotokroužku; celkem 15 542 Kč.   
Všechny příspěvky byly poskytovatelům v odpovídajících termínech řádně zúčtovány. 

 
 V příjmech rozpočtu se pozitivně projevil zvýšený příspěvek rodičů žáků (250 Kč/žák a školní rok.). 

 
  Galerie Sklenář (Praha), notář M. Habrman a Mgr. M. Hylena poskytli finanční dary ve výši 25 000 Kč, 

20 000 Kč. a 7 000 Kč , celkem tedy 52 000 Kč. Tyto dary byly zaúčtovány v příjmech roku 2018. 
 

 
Rok 2018 skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 102 971,76 Kč, což mj. bylo ovlivněno i tím, že 

investice představující hodnotu studovny byla již v plné výši odepsána v předcházejícím období. 
 

 

Plán činnosti Spolku na rok 2019 
 

 podporovat činnost školy v souladu se stanovami a schváleným rozpočtem Spolku a schválenými či 

očekávanými projekty: 
V roce 2019 to bude vzájemná výměna žáků a učitelů Gymnázia a družební Sigdal ungdomsskole (Norsko), 

na kterou jsme získali grant z Norských fondů ve výši 697574 tis. Kč (příjemcem grantu a subjektem 

zodpovědným za vyúčtování MF pro obě zúčastněné strany je Spolek Gymnázia). 
Předpokládáme rovněž podporu pobytu žáků a učitelů z partnerské školy z italského Vimercate, o kterou 

jsme požádali Město Č. Třebová 
 

 propagace oslav 110. výročí založení školy a Spolku na webových stránkách školy 
 

 realizovat oslavy110. výročí založení gymnázia (červen 2019)  - napomáhat vedení školy při finančním 

zajištění akce  
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Od 1.1.2017 na základě dohody byla funkcí účetní Spolku pověřena k. Věra Stránská, hospodářka školy, funcí 

pokladní Spolku k. Radka Lipenská.  Kolegyně M. Soukupová i nadále vykonává funkci hospodářky Spolku 

(zpráva o hospodaření Spolku, návrh rozpočtu) a je i nadále členem předsednictva.  
 

Počet členů k 31.12.2018: 72 
 

 

Kontakty: 
Petr Poldauf, předseda e-mail: Petr.poldauf@gymnct.cz Telefon: 465519508 
Milana Soukupová, hospodářka e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz Telefon: 465519504 
Josef Menšík, ředitel školy e-mail: Josef Mensik@gymnct.cz Telefon: 465519501 
Webová stránky školy www.gymnct.cz  

 
  
 

Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová   
 

Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2018, za finanční pomoc. Zároveň prosíme ty, kteří ještě 

nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Příspěvky zasílejte na  účet č. 115-3835690277/ 0100, prosíme 

o vyplnění zprávy pro příjemce a uvedení vašeho jména a maturitního ročníku. 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 Gymnázia Česká Třebová 
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