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a) Charakteristika školy 
 

Název:   Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 
 
Sídlo:   560 02  Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 
 
IČO:   49314670 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
Zřizovatel:  Pardubický kraj 
 
 
 
Ředitel školy:  PhDr. Petr Poldauf  Petr.Poldauf@gymnct.cz 
Zástupce ředitele: Jana Sedláčková 
E.mail:   škola@gymnct.cz 
web:   www.gymnct.cz 
 
 
 
Školská rada:  předseda až od 2005 /06 
   členové až od 2005 / 06 
 
 
 
Počet tříd školy: 12 
Počet žáků školy: 353 
 
 
 
 

b) Přehled oborů vzdělávání 
 
Studijní obor 79-41-K/401, Gymnázium, všeobecné-čtyřleté studium 4 třídy  = 118 žáků 
Studijní obor 79-41-K/801, Gymnázium, všeobecné-osmileté studium 8 tříd = 235 žáků 
 
 

Učební plány školy 
4 leté studium 
20595/99-22  
8 leté studium 
20060/94-23, 20594/99-22 od 1.9.99 počínaje 1.roč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Petr.Poldauf@gymnct.cz
mailto:kola@gymnct.cz
http://www.gymnct.cz
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c) Přehled pracovníků školy 
 
Šk. rok 2004/05       
Jméno úvazek TU / fce,uč hodin nadúvazek    
Poldauf 1 řed 6 2    
Sedláčková 1 zást 11 1    
Benešová, PK 1   25 3    
Dvořáková 1 1A,205 23 2    
Farník,vých.por 1   19 1    
Grundová, PK 1 6A,101 22 1    
Doležalová 1   24 3    
Marešová 0,095   2     
Kmentová 1 4C,313  24 3    
Kohút, PK 1 2C,201 24 3    
Kolář 1   24 3    
Křížková 1   21 0    
Kašparová 1 5A,109 23 1    
Kupka 1   26 5    
Menšík, PK 1 4A,202 25 3    
Nespěchal 1   22 1    
Pecháčková I., PK 1 7A,106 24 3    
Pecháčková P. 1 2A,210 22 1    
Řehořová, UK+ŽK 1   21 0    
Slavík 1 8A,113 24 3    
Soukupová 1 1C,305 24 3    
Štaudová 0,14   3     
Šrůtková 1 3C,309 23 2    
Vašinová 1 3A,203 22 1    
Kubištová 0,95   20     
Demelová 0,6   14     
Kučík 0,45   10     
Jiráský       od 1.1.05 místo Demelové a Kučíka 

uč.celkem 24,28  528 45    
        
Rösslerová, hosp 1       
Zárubová, as Vt 1       
Pakostová, mzd.úč 0,5       
zam.přep.   fyzicky      
uklizečky 2,8 4      
Kyselo, školník 1 1  Nepedag. prac   
THP 2,5 3  6,3    
učitelé 24,28 27  8    
Celkem 30,581385 35      
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d) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2005/2006 
 
v Přijímací zkoušky do víceletého gymnázia se konaly 18.4.2005, z celkem 45 

uchazečů o studium bylo na jejich základě přijato 30. Vzhledem k tomu, že škole 
bylo zákonným zástupcem oznámeno (po ukončení přijímacího řízení), že jeden 
z přijatých nenastoupí, bylo uvolněné 1 místo obsazeno vítězem z dalšího kola, které 
jsme vyhlásili na 29.6.2005 

 
v Přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia se se konaly 18.4.2005. Dle § 60 zák. č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) se konalo se pouze 1 kolo přijímacího řízení, na základě 
rozhodnutí Rady Pk byly povinné přijímací zkoušky.Z celkem 43 přihlášených bylo 
přijato ke čtyřletému studiu 30 uchazečů. 

 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání 
 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2004/2005 celkem 353 žáků   
ve 12 třídách ve všech typech studia (k 1.9.2004)  

Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia 
(16.-19.května), slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy proběhlo v nové 
obřadní síni městského úřadu za přítomnosti místostarostky a starosty města. 

 
.   Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je patrna z tabulky (viz dále). 
K 31.8.2004 byl veden v evidenci Pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí 1 letošní absolvent 
(jednalo se o absolventa, který konal maturitní zkoušku až v září 2005) 

 
třída počet ž. prům.pr. vyznam. prospěl neprosp. vylouč   
1.A (8LG) 30 1,453 15 15 0   
2.A (8LG) 30 1,389 22 8 0  1ž.náhr.docházka 
3.A (8LG) 30 1,808 8 22 0   
4.A (8LG) 29 1,974 4 25 0   
5.A( 8LG) 31 1,838 9 22 0   
6.A (8LG) 28 1,799 6 22 0   
7.A (8LG) 27 2,003 6 21 0   
8.A (8LG) 30 2,199 5 24 1   
1.C (4LG) 30 2,143 1 29 0   
2.C (4LG) 28 2,299 1 27 0   
3.C (4LG) 32 1,928 6 26 0   
4.C (4LG) 28 2,549 0 28 0  1 ž. přerušil 
škola celk 353 1,949 83 269 1 0   
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MATURITNÍ ZKOUŠKY      
třída počet ž. maturovalo vyznam. prospěl neprosp. absolventů   
8.A 30 30 11 19 0 30  
4.C (4LG) 28 27 4 22 1 26  
z předch        
celkem 58 57 15 41 1 56  
ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTU 1.II         
třída absolv. na VŠ na VOŠ jinam % na VŠ   
8.A 30 27 2 1 90%   
4.C (4LG) 26 16 2 10 62%   
celkem 56 43 4 11 77%     

 
 
f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ke konci školního roku 2004/05 mělo školení SIPVZ (počít. gramotnost) na úrovní Z 
(základní modul) 96% pracovníků, na úrovní pokročilých modul P0 44%, na úrovni P1 
20% a úroveň P2 v roce 2004/05 absolvovalo 40% pracovníků školy. 32% ped. 
pracovníků se zúčastnilo dalších vzdělávacích akci směřujících k prohloubení kvalifikace. 
Škola má k dispozici 2 kvalifikované zdravotníky pro kurzy. Je skutečností, že někteří 
kolegové se účastní více akcí, někteří žádných – tuto situaci bychom chtěli změnit 
v souvislosti s přípravou nového školního vzdělávacího programu (povinný od 1.9.2007 
počínaje prvním ročníkem víceletého studia) 

 
 
 
g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Účastnili jsme se opětovně programu „Maturita nanečisto 2005“. 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 dokládá přiložená tabulka 
    
 
V říjnu 2004 (9.-17.10.05) navštívila skupina našich studentů pod vedením k. Kašparové a P. 
Pecháčkové Kypr, v rámci projektu Globe, na který jsme obdrželi grant Pardubického kraje 
(program Pitná voda pro Evropany) ve výši 80.tis Kč. 
 
Stabilní  učitelská a žákovská spolupráce mezi naším gymnáziem a základní školou 
v norském Prestfoss pokračovala vzájemnými návštěvami v září 2004 a srpnu až září 2005. 
 
Ve dnech 2.-8.8.2004 se uskutečnila tem. exkurze našich  žáků do Francie, v období 
2.-3.9.2004 exkurze na Slovensko (Malá Fatra) 
 
Návštěva ředitele školy v gymnáziu v Balingenu (SRN, Baden-Württemberg, kraj Tübingen) 
ve dnech 7.-10.10.2005 by měla pokračovat návštěvou vedení německého gymnázia v Č. 
Třebové, plánován březen 2006. Klíčové bude najít společné téma spolupráce žáků, sportovní 
zaměření gymnázia v Balingenu (házená) nekoresponduje s orientací naší školy. Rádi bychom 
tuto spolupráci rozvinuli do roviny výměny studentů s cílem podpořit klesající zájem o výuku 
německého jazyka (stoupá zájem o španělštinu) 
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Nejvýraznější akcí letošního roku byly ekologické Globe Games, které byly pojaty jako 
pilotní evropský projekt. Pořádalo je naše gymnázium (garant k. Grundová) a sdružení 
Tereza. Akci zaštítili hejtman Pk Ing. M. Rabas a starosta České Třebové J. Zedník. Finanční 
podporu zajistil Pk (350 tis. Kč), město (100 tis.) a řada sponzorů. Do České Třebové se ve 
dnech 6.-8.5.2005 sjelo kolem 400 lidí – kromě tuzemských soutěžících zde byli účastníci 
z Norska, Dánska, Švýcarska, Kypru, Slovenska, Chorvatska a Libanonu. 
Ve dnech 25.6.-3.7.2005 se kk. Grundová a Kašparová a vybraní studenti školy zúčastnili 
národních Globe Games v Chorvatsku 
 
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) 
 
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 z nich. Stránky nabízejí také fotogalerii tříd nižšího gymnázia, tj. primy až 
kvarty-bohužel zatím ne zcela úplnou. 
 
Škola vzhledem ke stávajícímu počtu tříd poskytla k bezplatnému využívání 2 učebny 2 a 
tělocvičnu ZŠ Habrmanova. 
 
Pokračuje činnost Školního sportovního klubu Ten také byl pořadatelem „Čarodějnic“ dne 
30.4.2005. Majáles škola vzhledem ke Globe Games v tomto školním roce neorganizovala. 
 
Sportovní areál školy, jehož správa je i nadále financována obcí, slouží veřejnosti. Rozpočet 
investičních akcí  obce bohužel opětovně neumožnil pokračovat ve výstavbě závěrečné etapy 
areálu, která by měla zahrnovat umělý povrch na jednom ze stávajících hříšť, 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 v 
chodbách budovy 
.Bohatá je tradičně zájmová činnost školy, ke které patří řada zájmových kroužků 
 ( 9 ), akademie, sportovní dny,  návštěvy divadel a další kulturní akce. 
 
Vážím si spolupráce  s firmami, které různou formou spolupracují se školou a pomáhají 
zajišťovat některé akce a aktivity včetně Globe Games 2005. Jsou to firmy, LDM, Mika 
(pravidelný sponzor cen majálesu), Rieter Ústí nad Orlicí a další 
 
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 

 

http://www.gymnct.cz
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Dosáhli těchto výsledků: 

soutěž Zelený ParDoubek - kat. SŠ 1. místo,ocenění Ekol. škola Pard. kraje 1. st 

Konv. soutěž Špj (SŠ I, II) - účast v krajském kole 

Konv. soutěž Aj (II.B) - 1.místo v krajském .kole, postup do celost. kola 

Konv. soutěž Aj (III)  -   

Konv. soutěž Nj (III)  -ne  

SOČ    -ne    

Olymp. M (C)  -2.-3. a 4.-5.místo v krajském kole 

Klokan (Kadet)   

Pythagoriáda    

Olymp.Čj  (II)   

  (I)   - 3.místo v okresním kole  

Olymp. Ch (D)   

Olymp. Bi (A)   

(B)    

Soutěž v programování - 2. místo v okresním kole  

Olymp. D   - 6.-7.místo v krajském kole 

Certamen latinum (A, B) - účast v krajském kole, 12. místo (A) a 23.místo (B) 

v zemském kole 

Soutěž v pozn. rost.(6-9)  ne 

Kraj. přebor v šachu  - 1. místo v krajském kole, postup do národního kola 

Olympiáda mládeže-volejbal - družstvo dívek, 2. místo v okresním kole 

 

 

Škola sama organizovala tyto akce : 

ekxurze Malá Fatra (9/04) 

výměnný zajezd do Norska (8-9/04) 

poznávací exkurze Francie (9/04) 

Školní volejb.turnaj Gaudeamus (11/04) 

Den otevřených dveří (11/04) 

akademie (12/04) 

Sportovní dny ( 9/04, 6/05) 

mezinárodní Globe Games 2005, pilotní evropský projekt (5/05) 
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Zájmové kroužky: výp. technika, tělovýchova, historie, pěvecký, cizí jazyky, mat. olympiáda, 
fyz. olympiáda, Freoni (přírodovědný),vokální a hudební skupina S+T(Students and 
Teachers) 
 
 
Různé: 
 
K 30.6.2004 skončil pracovní poměr kolegyň Kubištové a Kašparové 
 
Sportovní areál školy, jehož správa je i nadále financována obcí, slouží veřejnosti. Rozpočet 
investičních akcí  obce bohužel opětovně neumožnil pokračovat ve výstavbě závěrečné etapy 
areálu, která by měla zahrnovat umělý povrch na jednom ze stávajících hříšť, 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. zrestaurovat dveře, obnovit dlažbu a zrenovovat sokly v 
chodbách budovy 
 
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 2005 byly všechny kabinety vybaveny počítači 
 

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

počet podaných žádostí v roce 2004:     0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0 
    

h) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedených ČŠI 
 
· výsledky kontrol provedených ČŠI 
orientačních inspekcí bylo provedeno:  1  hodnocení: 
dodržování právních předpisů v přijímacím řízení  13.9.2004  nebylo zjištěno porušení předpisů 
 
komplexních inspekcí bylo provedeno: 0  hodnocení: 
následných inspekcí bylo provedeno:  0  hodnocení:  

· Výsledky kontrol hospodaření provedených OŠMS Pk nebo jinými kontrolními orgány: 
 
OŠMS Pk     1  hodnocení: 
kontrola hosp. s nem. majetkem    14.9.2004  bez závad 
 
OSSZ Ústí nad Orlicí  1   hodnocení: 
plnění poviností v nmoc. pojištění    13.-14.9.2004  bez závad, opatření neuložena 
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i) Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
 
Ekonomický chod školy byl v roce 2004 byl rozpočtově zajištěn lépe než v posledních letech 
–  posíleny byly především prostředky na provoz školy. Podařilo se částečně odstranit dluhy 
z minulých let, byla opravena podlahová krytina ve 3 učebnách, 3 učebny byly vybaveny 
novým žákovským nábytkem. 
Město jako vlastník budovy vyčlenilo do svého rozpočtu roku 2005 částku 300 tis. Kč, která 
posloužila na další nátěry oken v tělocvičnách k ulici Litomyšlské, dílčí opravu podlahy 
v zadní části učebny biologie a rekonstrukci zábradlí u tělocvičny, a zajistilo potřebné opravy 
z revizí v kotelně školy (tlakové nádoby). 
 
 
 
 
Údaje z Výkazu zisku a ztráty    Tabulka č. 1 
    v Kč 
    Hlavní Doplňková Celkem 
    činnost činnost   
Náklady celkem   13 142 033,32   13 142 033,32 
z toho: - mzdy   7 052 111,00   7 052 111,00 
          - ostatní osobní náklady   42 672,00   42 672,00 
          - pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb 2 605 717,00   2 605 717,00 
          - náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby   221 264,00   221 264,00 
          - ostatní provozní náklady   3 220 269,32 0,00 3 220 269,32 
Výnosy celkem   13 142 131,51   13 142 131,51 
v tom  - dotace    12 868 012,00   12 868 012,00 
          - zúčtování fondů   1 378,00   1 378,00 
          - ostatní výnosy - pronájem Tv, úroky z účtu 272 741,51 0,00 272 741,51 
Daň z příjmu včetně odvodů   0,00   0,00 
Hospodářský výsledek*    98,19 0,00 98,19 
* HV  se rovná hodnotám ve Výkazu zisku a ztrát a v Rozvaze     
 
Zpráva o hospodaření ( za kalendářní rok 2004 , dle skutečnosti): 

Příjmy   přímé náklady      9891   tis. Kč                                     

  přísp. na provoz    2700 

  dotace od obce:           69,94 školní akce-pronájem sálu 

  ostatní dotace (SIPVZ, granty aj.)   117,5 (Pk 80+SIPVZ 37,5) 

      poplatky od zlet. žáků, rodičů:        0 

  příjmy z hospod. činnosti:          nemáme doplňkovou činnost 

  použití RF     1,378 

 

 Výdaje investiční:            59,967 (FRIM) 



Výroční zpráva 2004 / 05 

11 

  neinvestiční     viz tabulka                  

  

  výdaje na další vzděl. ped. prac.:            38,02 (SIPVZ+ost.vzděl vč. cest.) 

  stipendia:            1 2 x mimoř. stip 

  nájem za budovu       754 

   
 
 
 
V České Třebové dne 31.9.05 

                                                                                                                    razítko a podpis 

 

Projednáno v ped. radě dne: 30.9.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


