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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:  od 1.1.2006   

Mgr. Karel Honl  předseda, zástupce zřizovatele 
 (právník MÚ Č. Třebová) 

   PaedDr. Zbyněk Slavík  místopředseda, zástupce rodičů 
 (vyuč. gymnázia, od 1.7.06 ředitel ZŠ Habrmanova, Č. Třebová) 

   Mgr. Zdeňka Kmentová člen, zástupce ped. pracovníků 
      vyučující gymnázia) 
Počet tříd školy: 12 
Počet žáků školy: 349 
 
 

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 = 231 žáků 
 
 
Učební plány školy 
 
4 leté studium 

20595/99-22, 18961/2006-23 od 1.9.2006 
8 leté studium 

20594/99-22 od 1.9.99 počínaje 1.roč., 18961/2006-23 od 1.9.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Petr.Poldauf@gymnct.cz
mailto:kola@gymnct.cz
http://www.gymnct.cz
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c) Přehled pracovníků školy 
 
Šk. rok 2005/06    k 1.9.06 
Jméno úvazek TU / fce,uč hodin nadúvazek praxe 
Poldauf 1 řed 6 2 27 
Sedláčková 1 zást 11 1 31 
Benešová 1 PK 23 2 24 
Demel 0,09   2   41 
Demelová 0,27   6   40 
Divišová     21 0 9 
Doležalová 1   24 3 5 
Dvořáková 1 2A,205 23 2 30 
Farník 1 vých.por 19 1 25 
Grundová 1 7A,101, PK 22 1 22 
Jiráský 1 6A,109 23 2 6 
Kmentová 1 PK 24 3 18 
Kohút 1 3C,201 23 2 17 
Kolář 1   22 1 14 
Křížková 1   22 1 13 
Kupka 1   23 2 4 
Menšík 1 5A,202, PK 21 0 13 
Nespěchal 1 1C,106 24 3 23 
Pecháčková I. 1 8A,101, PK 24 3 19 
Pecháčková P. 1 3A,210 23 2 10 
Petrová 1 1A,105 22 1 6 
Řehořová 1 UK+ŽK 23 2 12 
Slavík 1   25 4 22 
Soukupová 1 2C,313, PK 22 1 18 
Šrůtková 1 4C,309, PK 23 2 26 
Štaudová 0,14   3   44 
Vašinová 1 4A,203 24 3 20 
uč.celkem 23,50   528 44   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2005 / 06 

5 

d) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2005/2006 
 
v Přijímací zkoušky do víceletého studia se konaly 24.4.2006, z celkem 58 uchazečů o 

studium bylo na jejich základě přijato 30. Žáci konali zkoušky z českého jazyka, 
matematiky a všeob. studijních předpokladů připravené společností Scio. 

 
v Přijímací zkoušky do čtyřletého studia  se konaly 24.4.2006. Dle § 60 zák. č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) se konalo se 1 oficiální kolo přijímacího řízení, na 
základě rozhodnutí Rady Pk byly povinné přijímací zkoušky (na naší škole z českého 
jazyka a matematiky). Vzhledem k počtu přihlášených (28 uchazečů na oficiální 
termín) jsme konali i 2. kolo (16.5.2006), kde zájem vysoko předčil volná 2 místa (21 
uchazečů).  Z celkem 49 přihlášených v obou kolech bylo přijato ke čtyřletému 
studiu 30 uchazečů. 

 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2005/2005 celkem 349 žáků   
ve 12 třídách ve všech typech studia (k 1.9.2005) 
  
Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia (22.-25.května 
2006), slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy proběhlo v nové obřadní 
síni městského úřadu za přítomnosti místostarosty města. 

 
Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je patrna z tabulky (viz dále). 
K 31.8.2006 nebyl veden v evidenci Pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí žádný letošní 
absolvent. 

  
Školní vzdělávací program je připravován týmem pod vedením k. Grundové. K 1.9. 2006 je 
v základních rysech zkompletován. Jeho doladění včetně formální stránky předpokládáme 
během příštího roku, abychom podle něj zahájili výuku od primy k 1.9.2006 
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4.  Výsledky vzdělávání 
 
 

třída počet ž. prům.pr. vyznam. prospěl neprosp. vylouč
1.A (8LG) 30 1,677 9 21 0
2.A (8LG) 30 1,643 11 19 0
3.A (8LG) 30 1,603 14 15 1
4.A (8LG) 30 2,008 8 20 2
5.A( 8LG) 27 1,97 5 22 0
6.A (8LG) 31 1,856 6 25 0
7.A (8LG) 27 1,876 5 22 0
8.A (8LG) 26 2,104 3 23 0
1.C (4LG) 30 2,091 3 27 0
2.C (4LG) 29 2,25 1 27 1
3.C (4LG) 27 2,291 1 26 0
4.C (4LG) 32 1,954 6 26 0
škola celk 349 1,944 72 273 4 0
MATURITNÍ ZKOUŠKY
třída počet ž. maturovalo vyznam. prospěl neprosp. absolventů
8.A 26 26 10 16 0 26
4.C (4LG) 32 32 6 26 0 32
z předch 1 1 0 1
celkem 58 59 16 43 0 59
ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTU
třída absolv. na VŠ na VOŠ jinam % na VŠ
8.A 26 23 2 1 88%
4.C (4LG) 32 29 2 1 91%
celkem 58 52 4 2 90%
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f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
k nahlédnutí u ředitele školy 
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g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Město včlenilo do svého rozpočtu roku 2006 částku 485 tis. Kč, která posloužila na další, 
nátěry oken, části fasády (žákovské WC), finančně náročnou renovaci 6 dveří v budově a 
rozšíření počítačové sítě do učebny č. 302, kterou budeme používat jako studovnu s režimem 
volného přístupu žáků. Dotace MŠMT na informační politiku ve vzdělávání umožnila 
vybavení další počítačové učebny novými PC. Dá se tedy konstatovat, že potřeba školy 
v souladu s plánem ICT by měla být v zásadě pokryta. 
 
2 učebny pro výuku Vt byly o prázdninách 2006 vybaveny novými datovými projektory 
(financováno i IF školy). Pk poskytl grant ve výši 80 000 Kč na krajský projekt „D1- moderní 
učebna“ (k. Grundová). Škola zakoupila další datový projektor. 
 
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. Všechny kabinety jsou vybaveny počítači (rozdílná kvalita) a 
umožňují přístup k internetu. 
Účastnili jsme se opětovně programu „Maturita nanečisto 2006“. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o jakousi „generálku“ na nové maturity, zúčastnili jsme se plošně zkoušky z českého, 
cizího jazyka a matematiky společné časti maturitní zkoušky- výsledky dokládá přiložená 
tabulka. 
    
 
V listopadu 2005 (22.-28.11.05) proběhla přípravná schůzka projektu Socrates-Comenius na 
Kypru (kk. Benešová, Grundová), následně byl Národní agenturou schválen tříletý projekt, 
kterého se účastní kromě učitelů i žáci školy. 
 
Stabilní  učitelská a žákovská spolupráce mezi naším gymnáziem a základní školou 
v norském Prestfoss pokračovala vzájemnými návštěvami v  srpnu až září 2005 a 2006. 
V roce 2006 se této výměny zúčastní i žáci místních ZŠ přizvaných ke spolupráci. 
 
Ve dnech 22.11.-25.11.2005 byl realizován zájezd do Svitu (družební město naší obce) pod 
vedením k. Nespěchala, kde se žáci zúčastnili v Technické škole ve Svitu sportovního turnaje 
k 17. listopadu. Tyto kontakty rozvíjela i přírodovědná exkurze ve dnech 13.-18.6.2006 (k. 
Grundová) 
 
Ve dnech 19.-24.4.2006 se uskutečnila tradiční tem. exkurze našich  žáků do Velké Británie 
 
Kontakty s gymnáziem v německém Balingenu pokračovaly třídenní návštěvou 6 německých 
učitelů u nás v březnu 2006. Byly prodiskutovány formy možné další spolupráce na žákovské 
úrovni. 
 
 
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) 
 
K 30.6.2004 skončil pracovní poměr kolegy Slavíka, který k 1.7.2006 nastoupil jako ředitel 
sousední ZŠ Habrmanova 
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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 
30.4.2006. Majáles škola 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 
 ( 12 ), akademie, sportovní dny,  návštěvy divadel a další kulturní akce. 
 
Mimoškolní aktivity: 

 
Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží, olympiád: 

 

SŠH dívek a chlapců ve volejbale a florbalu,  Olympiáda Čj, Bi, D, M, Z,  konv.soutěže v Špj 

a Aj,  soutěž v šachu,  program Globe, Certamen latinum 

 

Dosáhli těchto výsledků: 

Konv. soutěž Špj (SŠ I, II) - 3. a 6.místo v celostátním kole 

Konv. soutěž Aj (II.B) - 2.místo v krajském kole 

Konv. soutěž Aj (III)     

Konv. soutěž Nj (III)    

SOČ        

Olymp. M (C)   

  (B)  -2. a 7.-9. a 15.-16. místo v krajském kole 

Klokan    

Pythagoriáda    

http://www.gymnct.cz
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Olymp.Čj  (II)  -9. místo v krajském kole   

  (I)  -11. místo v krajském kole - 

Olymp. Ch (D)   

Olymp. Bi (A)   

(B) 

Mineralogická olymp.(C)  -1. místo v krajském kole    

 

Olymp. D    - 2. místo v krajském kole, postup do ústředního kola 

Certamen latinum (A, B) - účast v zemském kole 

Soutěž v pozn. rost.(6-9)   

Přebor ČR v šachu   - 3. místo v národním kole 

Turnaj ve florbalu - družstvo dívek, 2. místo v krajském kole 

 

 

Škola sama organizovala tyto akce : 

výměnný zajezd do Norska (8-9/05) 

ekxurze Slovensko-Svit: turnaj k 17. listopadu (11/05) 

Školní volejbal.turnaj Gaudeamus (11/05) 

Den otevřených dveří (11/05) 

akademie (12/04) 

Školní divadelní představení Mnoho povyku pro nic (2/06) 

poznávací exkurze V. Británie (4/06) 

přírodovědná ekxurze Slovensko (6/06) 

Sportovní dny ( 9/05, 6/06) 

 

Zájmové kroužky: výp. technika, tělovýchova, historie, cizí jazyky, mat. olympiáda, fyz. 
olympiáda, Freoni (přírodovědný) 
 
 
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 především LDM a 
Rieter Ústí nad Orlicí, které svou pomocí umožnily zásadní úpravy výše zmiňovaných učeben 
pro výuku Vt. 
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h) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  
 
• provedených ČŠI 

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

 

• Výsledky kontrol hospodaření provedených OŠMS Pk nebo jinými kontrolními 

orgány:  

 

OSSZ Ústí nad Orlicí plnění pojistného: 0  hodnocení:   

 

 
 
 

i) Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
 
Ekonomický chod školy byl v roce 2005 byl rozpočtově zajištěn lépe než v posledních letech 
–  posíleny byly především prostředky na provoz školy. Podařilo se výrazně odstranit dluhy 
z minulých let, 5 učeben bylo vybaveno – i díky závěrečné úpravě rozpočtu zřizovatelem-  
novým žákovským nábytkem. dokoupili jsme několik žákovských botníků. V oblasti 
nábytkového vybavení je třeba zakoupit lavice a židle do 3 zbývajících tříd a dokoupit 
žákovské botníky. Následně by měla přijít na řadu obnova nábytku v několika učitelských 
kabinetech. 
 
Zpráva o hospodaření ( za kalendářní rok 2005 ): 

I. Příjmy příspěvek 

přímé náklady na vzděl.       10 578,0 tis. Kč 

  provozní náklady (zřizovatel=Pk)   3076,0 

SIPVZ       98,84 

  dotace od obce(akademie, divadlo, vým. akce):  112,01 

  ostatní dotace  (přísp. Pk na Globe Games) 350 

     Socrates   37,39 

      poplatky od zlet. žáků, rodičů:         0 
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 příjmy z hospod. činnosti:                                0 

  ostatní příjmy :      271,161 

  použití RF      66,632 

 

II. Výdaje: investiční:             0 

neinvestiční celkem :                14587,04 

z toho  náklady na mzdy prac.:     7532,9 

  odvody sociál. a zdrav. poj.:     2650 

  FKSP         150,3 

  ostatní osobní náklady:        163,3 

  výdaje na  učebnice:                   49,84 

    uč.pomůcky      211,98 

  výdaje na další vzděl. ped. prac.:             57,85 

  stipendia:             2 

  nájem za budovu        754 

  ostatní provoz. náklady:              3014,31 

  hospodářský výsledek          0 
 
Některé příjmové i výdajové položky jsou netypické ve srovnání s roky předcházejícími  - způsobeno dotací a výdaji na pilotní projekt Globe 
Games v květnu 2005 
 
 
 
 
 

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

počet podaných žádostí v roce 2005:     0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0   

      

 
 
 
 
V České Třebové dne 31.9.2006     PhDr. Petr Poldauf, ředitel školy  

razítko a podpis ředitele školy 

 

 

Předloženo šk. radě ke schválení: 15.10.2006 

Schváleno šk. radou dne: 24.10.2006    Mgr. Karel Honl, předseda šk. rady 
Zveřejněno: 26.10.2006        



Výroční zpráva 2005 / 06 

13 

 
 

Přílohy 
 
 

nepovinné - k nahlédnutí u ředitele školy 
 
 
 
 


