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A – Základní údaje školy 

Charakteristika školy  

Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2003/2004 celkem 356 žáků ve 12 třídách 
ve všech typech studia (k 1.9.2003).  

Přijímací řízení pro školní rok 2004/2005 

Přijímací zkoušky do víceletého gymnázia se konaly 19.4.2004, z celkem 52 uchazečů 
o studium bylo na jejich základě přijato 30. 

Přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia se v 1. kole nekonaly (na základě prospěchu 
do průměru 2,00), bylo přijato všech 25  uchazečů. V 2. kole se podrobili uchazeči přijímací 
zkoušce z matematiky a českého jazyka. Ke zkouškám dne 20.5.2004 se z celkově 
10 přihlášených ke zkoušce dostavilo sedm uchazečů, z nichž bylo přijato 5. Celkem tedy 
bylo přijato ke čtyřletému studiu 30  uchazečů.  

Kolísání zájmu o studium mezi gymnáziem v České Třebové a v Ústí nad Orlicí je dáno 
spekulacemi uchazečů o náročnosti přijímacího řízení a jejich preferencí “cesty nejmenšího 
odporu”. Proto vítám rozhodnutí Rady Pk o  povinném konání přijímacích zkoušek na všech 
SŠ v  Pardubickém kraji od školního roku 2004/05. To odstraní spekulativní chování 
uchazečů a poskytne objektivnější obraz o zájmu o  studium.  

Počet tříd v obou typech studia se stabilizoval na počtu 12, což je dlouhodobě předpokládaný 
cílový stav.  

Ekonomický chod školy byl v roce 2003-04 byl rozpočtově zajištěn lépe než v posledních 
letech – mírně posíleny byly prostředky na provoz školy. Podařilo se částečně odstranit dluhy 
z minulých let, byla opravena podlahová krytina ve 3 učebnách, 1 kmenová učebna byla 
vybavena novým nábytkem. Do učebny jazyků byla dodána nová technologie včetně 
odpovídajícího nábytku a tato učebna bude od nového školního roku 04/05 sloužit k nácviku 
základních jazykových dovedností na odpovídající úrovni. Bohužel nepokryje zcela veškerou 
potřebu jazykové výuky, a proto budeme v dalším období usilovat o získání prostředků na 
další obdobnou učebnu.  

Město včlenilo do svého rozpočtu roku 2004 částku 680 tis. Kč, která posloužila na 
rekonstrukci chlapeckých WC a na část nejnutnějších oprav a úprav v interiéru školy (např. 
výměna 3 ks atypických oken, nátěry oken ve frontě do dvora školy) a oplocení areálu k ulici 
Litomyšlské – realizace proběhla o jarních a hlavních prázdninách 2004.  

Školní počítačová síť usnadnila a urychlila předávání informací předmětovým komisím 
a jednotlivým vyučujícím, její možnosti a neomezený přístup na Internet zvýšil zájem kolegů 
o vzdělávání v této oblasti. K červnu 2004 byly téměř všechny kabinety vybaveny počítači 
a byla tak naplněno volání mnohých kolegů po jednodušším přístupu k nim, než to zatím 
umožňovaly 2 PC v hovorně školy.  

Velmi dobré výsledky vykázala škola v testovaných předmětech “Maturity nanečisto”. 
Je třeba zdůraznit, že se jednalo o testování pouze vybraných maturitních předmětů, nikoliv 
všech vyučovaných (není reálné v daném rozmezí vzhledem k časové náročnosti).  



Výsledky: 

Český jazyk a literatura 3. místo z 60 (zúčastněných škol z ČR) 
Komunikace v českém jazyce 12. místo z 200 
Matematika (uč. 8 žáků ze školy) 4. místo ze 197 
Komunikace v Aj (23 žáků školy) 2. místo z 69 
Anglický jazyk (58 žáků školy) 70. místo z 200 
další předměty viz příloha tištěné zprávy   

V dalším roce předpokládáme mírné rozšíření spektra testovaných předmětů.  

V rámci projektů MŠMT škola pořádala o grant na podporu školních vzdělávacích programů, 
k realizaci nebyl bohužel žádný vybrán.  

V únoru 2004 navštívila skupina českých středoškolských studentů včetně několika z naší 
školy pod vedením k. Grundové v rámci projektu Globe exotický Bahrajn, kde se zúčastnili 
mezinárodní konference a navštívili mnoho zajímavých míst.  

Kolegyně Kašparová, participující na projektu Globe, obdržela grant Pardubického kraje 
na program Pitná voda pro Evropany a na uskutečnění cesty na partnerskou Globe školu 
na Kypru ve výši 80.tis Kč– realizace proběhne v říjnu 2004.  

Kolega Kupka získal grant v rámci programu Comenius–Socrates, který byl poskytnut 
na měsíční kurs španělštiny ve Španělsku (červenec/srpen 2004).  

Gymnázium se na internetu prezentuje vlastní inovovanou webovou stránkou 
www.gymnct.cz (správce R. Zárubová). Zde jsou zveřejňovány např. ukázky úloh minulých 
přijímacích zkoušek, v odkazu na aktuality publikujeme program aktuálních školních událostí, 
popř. fotodokumentaci.  

Ve dnech 23.3.-14.5.2004 provedlo kontrolní oddělení KÚ Pk a OŠMS Pk na škole 
komplexní kontrolu hospodaření za rok 2003. Ta přinesla ve svém závěru řadu doporučení 
(viz protokol OŠMS č. 33/2004), které byly z převážné většiny k současnému datu již 
realizovány. Dne 14.9.2003 byla provedena kontrola nemovitého majetku, závady nebyly 
konstatovány.  

Sportovní areál školy, jehož správa je i nadále financována obcí, slouží veřejnosti. Byl 
i jednou z lokalit, kde probíhal českotřebovský Týden sportu ve dnech 20.- 25.6.2004.  

Rozpočet investičních akcí obce bohužel opětovně neumožňoval pokračovat ve výstavbě 
závěrečné etapy areálu, která by měla zahrnovat vybudování tenisového kurtu a zahradní 
úpravy plochy mezi budovou školy a ulicí Litomyšlskou. Podklady pro tuto akci byly 
postoupeny obci do rozpočtu roku 2005. Byl bych rád, kdyby vůle vedení a zastupitelů města 
umožnila dokončení celého areálu do roku 2009, kdy škola oslaví 100 let svého trvání. 
Nejpozději k tomuto datu by bylo žádoucí odstranit přetrvávající nedostatky v interiéru 
budovy – mj. natřít dveře, obnovit dlažbu a zrenovovat sokly na chodbách. V létě 2004 byl 
areál školy obohacen o umělou horolezeckou stěnu, která do komplexu přilákala začínající 
i pokročilé milovníky adrenalinových sportů.  

http://www.gymnct.cz


Pokračováním projektu tzv. “Twin-schools” z České republiky a Norska a “Globe” činnosti je 
stabilní učitelská a žákovská spolupráce mezi naším gymnáziem a základní školou v norském 
Prestfossu. Plánované vzájemné návštěvy se uskutečnily v září 2003. Téměř kompletní 
učitelský norský sbor navštívil koncem dubna 2004 Prahu, jeden den strávili norští kolegové 
v České Třebové. Zde byli také přijati vedením města v obřadní síni radnice. Koncem srpna 
2004 se uskutečnil týdenní zájezd našich žáků do Norska (doprovod kk. Poldauf, Benešová, 
Soukupová), ve dnech 16.-22.9.2004 je zajištěn pobyt norských učitelů a jejich žáků v Praze 
a v České Třebové.  

V dubnu 2004 navštívili naši studenti pod vedením kk. Benešové a Soukupové V. Británii.  

Studenti a učitelé školy se stále podílejí na akci Adopce na dálku, kdy finančním příspěvkem 
umožnili vzdělávání 3 dětí z africké Keni (zajišťuje k. P.Pecháčková).  

Pokračuje činnost Školního sportovního centra  

Nečekanou ztrátou pro sbor bylo úmrtí kolegyně Habrmanové, která zemřela po delší nemoci 
dne 11. června 2004.  

K 31.8.2004 rozvázala pracovní poměr kolegyně Honlová (do tohoto data na mateřské 
dovolené), převážnou část jejího úvazku převzala ve školním 2003/04 nová kolegyně 
Doležalová.  

Škola vzhledem ke stávajícímu počtu tříd poskytla k bezplatnému využívání 3 učebny ZŠ 
Habrmanova, jejíž učebny zde budou ještě v dalším školním roce. Tělocvičny či areál školy 
využívá ve srovnatelné míře i ZŠ Nádražní.  

Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého gymnázia (17. - 20. května), 
slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy proběhlo v nové obřadní síni 
městského úřadu za přítomnosti místostarostky a místostarosty města.  

Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je patrna z tabulky (viz dále). 
K 31.8.2004 nebyl veden v evidenci Pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí žádný letošní 
absolvent.  

Bohatá je tradičně zájmová činnost školy, ke které patří řada zájmových kroužků (12), 
akademie, majáles, sportovní dny, návštěvy divadel a další kulturní akce.  

Nejvýraznější umístění našich studentů v soutěžích:  

Studentka M. Voleská (8.A) se umístila na 1. místě v republikovém kole konverzační soutěže 
ve španělštině, Eva Košťálová byla 1. v krajském kole kat. B biologické olympiády, studenti 
Tereza Pernicová, Michaela Křibská a Jan Víša obsadili se svou prací Závislost respiračních 
nemocí na vzdušných teplotách 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, 
Tomáš Medek získal 3. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. D. Družstvo školy 
získalo v krajském přeboru družstev v šachu v roce 2004 1. místo v kat. 6.-9.třída. V kat. II.B 
krajského kola soutěže v angličtině byla Lenka Smékalová 3. Studenti Pirkl, Schmidt 
a Soukup získali 1.– 6. místo v krajském kole matematické olympiády v kategorii Z9.  



K tradičním událostem školního života patřily majáles a “čarodějnice” (hlavní pořadatelé Dr. 
Slavík, kk. Pecháčková, Řehořová, Soukupová) – k  těmto akcím byl opět úspěšně využit 
sportovní areál školy.  

V budoucnu omezíme (ještě více než letos) na minimum akce, narušující pravidelnost výuky. 
I nadále chceme klást důraz na zlepšování podmínek pro výuku a vybavení funkčními 
pomůckami. Nejpodstatnější práce nás však čeká v dalším zkvalitňování ped. přístupů 
a vyššího zapojení předmětových komisí do řízení a kontroly výuky. Důraz bude kladen na 
evaluaci pomocí standart. testů, mj. pokládám za nutné překonávat izolovanost poznatků 
v jednotlivých předmětech a více zdůrazňovat mezioborové souvislosti. Tomu by měly 
napomoci nové školní vzdělávací programy, které by měly předmětové komise vypracovat 
během dalšího školního roku v návaznosti na schválený nový školský zákon. Schválené 
rámcové vzdělávací program k tomu vytvořily rámec. Hospitační činnost bude směřována ke 
kolegům, kde jisté ohlasy u žáků signalizovaly v loňském roce možné problémy. O účasti 
v internetové “Maturitě nanečisto” byla zmínka výše. I nadále hodláme podporovat zvyšování 
počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků, další využívání internetu pro výuku 
v různých předmětech i zájmových aktivitách a případný zájem o jazykové vzdělávání (Aj).  

Nejbližším a nejnáročnějším úkolem bude samozřejmě příprava na reformu maturitní 
zkoušky, která je součástí schváleného školského zákona a která by měla poprvé realizována 
v roce 2008. Za poněkud neperspektivní pokládám žákovský trend k preferenci humanitních 
a estetickovědných volitelných předmětů - ve spolupráci s výchovným poradcem 
a v součinnosti s místními podniky se pokusíme tento nepříznivý trend ovlivnit.  

Vážím si spolupráce s firmami, které různou formou spolupracují se školou a pomáhají např. 
zaplacením reklamy v prostorách školy či jinak zajišťovat některé akce a aktivity. Jsou to 
firmy Pirell, LDM, Mika (pravidelný sponzor cen majálesu), Rieter Ústí nad Orlicí.  

 

Učební plány školy  

4 leté studium 

25049/95-212, 20595/99-22 od 1.9.99 počínaje 1.roč.  

8 leté studium 

20060/94-23, 20594/99-22 od 1.9.99 počínaje 1.roč.  

 

Údaje o zaměstnancích školy  

fyzické osoby 38 z toho ped. 30 
přepočtení zam. 31,21 z toho ped. 24,86 
ped. s praxí do 5 let 3       
ped. s praxí 5–10 let 3       



ped. s praxí nad 10 let 24       
průměrný věk učitelů 37       
průměrný věk učitelek 45       
docházka žáků 87,86 %       

Všechny předměty byly vyučovány aprobovaně s výjimkou části IVt (vyučuje uč. s apr.M-F, 
absolvent pravidelných kurzů Vt)  

 

Výsledky vzdělávání  

 

 

Údaje o kontrolách  

provedených ČŠI 

orientačních inspekcí bylo provedeno: 0 hodnocení: 0 
komplexních inspekcí bylo provedeno: 0 hodnocení:  0 
následných inspekcí bylo provedeno: 0 hodnocení:  0 



Výsledky kontrol hospodaření provedených OŠMS Pk nebo jinými kontrolními orgány: 

OSSZ Ústí nad Orlicí 0 hodnocení:  0 
OŠMS Pk, 23.3.-
14.5.04 

komplex. kontrola hospodaření za 
rok 2003 hodnocení:  viz výše 

v textu 
OŠMS Pk, 14.9.03 kontrola hosp. s nem. majetkem hodnocení:  bez závad 

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

počet podaných žádostí v roce 2003: 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

Mimoškolní aktivity  

Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží, olympiád:  

SŠH dívek a chlapců ve volejbale, Olympiáda Čj, Ch,Bi,,D, M,Klokan, konv.soutěže v Nj, 
Špj a Aj, soutěž v šachu, program Globe, SOČ, Certamen latinum, soutěž v programování.  

Dosáhli těchto výsledků:  

Konv. soutěž Špj 1. místo v celostátním kole 
Konv. soutěž Aj (II.B) 3. místo v krajském kole 
SOČ 2. místo v krajském kole 
Olympiáda M (Z9) 1.- 6. místo v krajském kole 
Klokan (Kadet) 1., 2., 3. místo 
Pythagoriáda   
Olympiáda Čj (II)   
Olympiáda Čj (I)   
Olympiáda Ch (D) 3. místo v krajském kole 
Olympiáda Bi (A)   
Olympiáda Bi (B) 1. místo v krajském kole 
Olympiáda D 10. a 13. místo v okresním kole 
Certamen latinum   
Konv. soutěž Aj (II.B) 2. místo v okresním kole, 5. místo v krajském kole 
Konv. soutěž Aj (III) 5. místo v okresním kole 
Konv. soutěž Nj (III)   
Soutěž v poznávání rostlin (6-9)   
Krajský přebor v šachu 1. místo v krajském kole, postup do národního kola 
Olympiáda mládeže - volejbal družstvo dívek i chlapců, 1. místo v okresním kole 



Škola sama organizovala tyto akce:  

• Školní volejb.turnaj Gaudeamus (11/03)  
• Den otevřených dveří (11/03)  
• Akademie (1/04)  
• Majáles (30.4.-1.5. 2004)  
• Sportovní dny (9/03, 6/04)  

Zájmové kroužky:  

Výp. technika, tělovýchova, historie, pěvecký, cizí jazyky, mat. olympiáda, fyz. olympiáda, 
Freoni (přírodovědný), vokální a hudební skupina St.Tea (Students and Teachers).  

B - Zpráva o hospodaření (za kalendářní rok 2003)  

I. Příjmy v tis. Kč:  

státní příspěvek: 12 684,8 
dotace od obce: 88 
ostatní dotace (SIPVZ, granty aj.) 302,7 
poplatky od zlet. žáků, rodičů: 0 
příjmy z hospod. činnosti: 0 
ostatní příjmy: 196,5 
použití RF: 0 

II. Výdaje  

Investiční celkem: 278 000 Kč  

Neinvestiční celkem: 13 213 900 Kč  

Přehled neinvestičních nákladů v tis. Kč:  

mzdy prac. 7 237,6 
odvody sociál. a zdrav. poj. 2 497 
FKSP 143 
ostatní osobní náklady 38 
výdaje na učebnice 23 
výdaje na další vzděl. ped. prac. 61,9 
stipendia 2 
nájem za budovu 754 
ostatní provoz. náklady 2 153,4 
hospodářský výsledek 58 



• Škola jako příspěvková organizace hospodařila s příspěvkem (stát + kraj) 12684,8 tis. 
Kč. Dalšími příjmy školy jsou příjmy z pronájmu tělocvičen a učeben, které vlastník 
objektu, tj. Městský úřad škole ponechává s podmínkou, že budou použity na údržbu 
budovy, dotace a převody z RF. Tyto příjmy viz výše (netto, s odečtením režijních 
nákladů na provoz uvedených prostor).  

• Celkové příjmy byly tedy součtem příspěvku a uvedených mimorozpočtových zdrojů. 
Výše uvedená činnost není hospodářskou činností ve smyslu zákona, škola tedy nemá 
oficiálně žádnou HČ.  

• Škola jako státní zařízení školné nevybírá.  
• OON ve výši 30 000 Kč (od zřizovatele) pokrývaly práce na základě dohod konaných 

mimo prac. poměr (vytápění školy, zastup. za nemocné učitele).  
• Sociální a zdravotní pojištění, FKSP a prostředky na platy pracovníků viz výše.  
• Výdaje na učebnice a uč. texty - viz výše.  
• Stipendia jako mimořádná (po 500 Kč) maturantům byla vyplacena 4 žákům.  
• Ostatní provozní náklady byly viz výše.  
• Kontroly: viz výše.  

 
 
 
V České Třebové dne 31.8.2004,  PhDr. Petr Poldauf, ředitel školy 
 
 


